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ترجمه  (1591ر وبروی نسخخخاه انگییسخخخی چا) کتن  اکتکه از کتاب این 

 «ووتسه مطبوعاتی هنر کیشرم»ها قبل در ایران بوتییه تالشخه  اتت  

هرچنه با مقایسخخه  ن با متن انگییسخخی دریا تی  که  د بوبه چا) رتخخیه  

 متن  ارتیدون در هایی از مائوتسهقولباصخو  نقل  ی از  نهایباش

 .نهحذف گردیه  ا

   نو  موزنه   باشمحتویات  گاهیو کتاب نخایاب شخخخهن بخه توجخه بخا 

 به بازتایپ و کاش دیجتال  ن اقهام نمود.« انتشارات محسن»

 انتشارات محسن

mohsi n p ub s. b logspot . com 
 ۷۱1۲تپتامبر  – 1۹5۱تنبیه 

  

http://mohsinpubs.blogspot.com/
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 تدر انستیتو 15۹5 جوالیاتت که ر یق لیوشائوچی در  هاییتیسیه نطق
 لنینیزم ینان ایراد کرد  اتت –مارکسیزم 
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 دربارۀ نویسنده کتاب

س حتومخخت مرکزی ییرشخخخخائوچی  لیو
جمهوری مردم چین  عضخخخو دبیرخخانخخه 
کمیته مرکزی حزب کمونیسخخخت چین و 
یتی از رهبران نهضت انقالبی معاصر و 

 نهضت کارگری چین اتت.

گ نین»در  1۸5۸تخخال لیوشخخائوچی در 
دنیا  مه. ه   در اتتان هونان ب«هسخبانک

وارد اتحخادیخخه جوانخخان  15۷۱در تخخخال 
تخخوتخخیالیسخخت چین شخخه  تخخی  حزب 
کمونیسخخخت چین( این اتحادیه در همان 

  15۷1تخال تستخیس شه  بود. در تال 
حزب کمونیسخت چین تستیس شه و لیوشائوچی در همان تال به حزب کیوتت. 

 ۀ تشتیالت کارگری چین منصوب شه  وبه عضویت دبیرخان 15۷۷در بهار تخال 

 وچیئشا لیو
 (۸۸۹۸ نوامبر ۸۴ - ۸۱۸۱ نوامبر ۴۲)
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 باشه.این تشتیالت  تی   هراتیون کارگری تراتر چین می

  لیوشائوچی رهبر نهضت 15۷۲از  ن موقع تا شتست ناستین انقالب بزرگ در 
 کارگری چین بود.

  به کایگا  15۹۷ز تال یی  لیوشائوچی  در کا15۷۲بعه از شختست انقالب بزرگ  
 هر ت و رهبری نهضخخت کارگری را در منا ق تخخر  ب «کیانک تخخی»انقالبی 

 عهه  گر ت.

ی گری د تر شماللیوشائوچی  متوالیاً با تمت های: منشی 15٩۷تا  15۹۷از تال 
گری های مرکزی کمیتۀ مرکزی  منشخخیگری د تر جیگهکمیتۀ مرکزی  منشخخی

 د تر چین مرکزی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین  مشغول خهمت بود.

لیوشخائوچی عضخو هی ت تیاتی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست  15۹۷از تخال 
به بعه عضخخویت دبیرخانه کمیتۀ مرکزی حزب  15٩۹چین بود  اتخخت. از تخخال 

عهه  ه ریاتخخت شخخورای انقالبی ن امی مردم چین را ب کمونیسخخت چین و نیابت
لیوشائوچی   15٩5 اکتوبرداشته اتت. هنگام تستیس جمهوری مردم چین در اول 

 15۱۸الی  1595از او نیابت ریاتخخخت حتومت مرکزی چین منصخخخوب شخخخه. به 
 ریاتت دولت چین را به عهه  داشت.

اری از  ث «یک کمونیست خوب بود توانمیچگونه »لیوشخائوچی عالو  بر کتاب 
و  «انترناتخیونالیزم و ناتیونالیزم« »دربارۀ حزب»  «مبارزۀ در داخل حزب»قبیل 

  های کراهمیت دیگر دارد.بعضی نوشته
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 مقدمه

 

 

تقاضا کرد  ایه که نطقی برای شما ایراد کن   ولی    مهتیستخواه میر قا! عذر 
 دربارۀ  ن خواه میتسخیر ا تاد  اتخخت. موضخخوعی که ه ایراد این نطق تا کنون ب

ارۀ کن  صحبت دربصحبت کن   کرورش اعضای حزب کمونیست اتت. تصور می
 ایه  بی   ییکه با وظیفه اتاتی بنا و تحتی  حزب روبرو این موضوع  در موقعی

تان  را به چنه قسمت کن   از این جهت امروز به قسمتی  خواه مینباشه. من 
گخذارم. برای اینتخه عه  زیادی از کردازم و بقیخه را برای د عخه بعخه میاز  ن می

یحات توض مسایلر قای جوان را قادر به  ه  مطالب کن   ناگزیرم دربارۀ بعضی 
موجز و مجمل تخخخان گوی . این  توان نمیو امثیخه زیخاد ذکر کن   در نتیجخه  

  موضوع را بایه در همان شروع کار روشن کن .



توان یک کمونیست خوب بود؟چگونه می 6  

 

 ؟به پرورش خود بپردازند چرا باید اعضاء حزب کمونیست

 ر قا! چرا بایه اعضاء حزب کمونیست به کرورش خود بپردازنه؟

عرصه وجود نهاد  برای اینته قادر به زنهگی باشه  ه از همان وقتی که انسان کا ب
  بیعت مبارزۀ کنه. با – برای هستی الزم – زیر بود برای تولیه مادیناگ

عمات کننه و از  بیعت برای تولیه نبهین ترتیب  ا راد بشخخر با  بیعت مبارز  می»
 ها و جوامع مادی  نه جها  جها نه در حال انفراد بیته باالشتراك  و به شتل گرو

اعی ط  تولیه اجتمیحال و در تمام شخخرانماینه. بنابراین تولیه در همه اتخختفاد  می
اتخخت. ا راد بشخخر در تولیه نعمات مادی بین خود یتنوع مناتخخبات داخیی تولیه  

که ا راد بشر  ای بهین ترتیب  مبارز 1«تازنه.نوع مناتبات تولیهی برقرار می یک
ت که ایسخخ لحاظ کاراکتر اجتماعی اتخخت. مبارزکنه  از باا ر تولیه با  بیعت می

امان با کننه. در این مبارزۀ بی راد بشخخر بعنوان موجودات اجتماعی با  بیعت میا
ما  بیعت را و همزمان خود را و مناتبات ی بیعت اتخت که موجودات بشخری دا

عنوان ب –ی  والنی ا راد بشخخر دهنه. در جریان مبارز خود را با یتهیگر تغییر می
ها  ها  دتتتال  زیتی انسانبرضخه  بیعت اتخت که اش –موجودات اجتماعی 

های اجتماعی  نها و کاها  قامت و غیر ( مناتخبات اجتماعی  نها  اشختال تازمان
ته ما تغییر کرد  و تتامل یا یمان ترتیب تفترات  ایهئولوژی  نها و غیر   داه هبخ

 اتت. این امر بهانجهت اتت که:

                                           
 چا)  1۸۸-1۸5حات   صف1591تاریخ حزب کمونیسخت اتحاد شوروی  بیشویک( دورۀ ماتصر  چا) انگییسی   1)

 (19۷ ارتی صفحه 
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طه نق یک ناسختین خصخومت تولیهی عبارت از  نست که هیاگا  در»
کنخه و همیشخخخه در حال رشخخخه و تغییر برای دورانی  والنی توق  نمی

های باشخخه  ضخخمناً تغییر در  رز تولیه  ناگزیر موجب تغییر همه رژی می
های اجتماعی  ن ریات تخیاتخی و مستخسات تیاتی اجتماعی  انهیشخه

 ۷«شود.می

نابرین  نماینه. بمی ها و جوامع اتتفاد حال انفراد  بیته باالشتراك  و بشتل گرو 
ط تولیه اجتماعی اتخخت. ا راد بشخخر در تولیه یتولیه  در همه حال و در تمام شخخرا

نعمات مادی بین خود یک نوع مناتخخبات داخیی تولیه  یتنوع مناتخخبات تولیهی 
 تازنه.برقرار می

انسخخان  از حیوانات تتامل یا ته اتخخت. در اعصخخار عتیق  اتخخیوب زنهگی انسخخان  
تفاوت داشته  تماعی و ایهئولوژی او وغیر   با  ناه که امروز وجود دارد تازمان اج

اتت. در  ینه  ه   اتیوب زنهگی انسان  تازمان اجتماعی و ایهئولوژی او وغیر  
 با  ناه که امروز وجود دارد   رق خواهه داشت.

ر ریای هستنه  رشه می یابنه و تغییتا تتامل جریان یتنوع بشریبشخر و جامعه 
 تواننه دائماً  تغییر یابنه و تغییر ه  یا ته انه.می کننه و در جریان مبارز  می

 از  مه  دبوجو  بقاتی ۀجامع رتخخیه  معینی تاریای ۀبمرحی بشخخری ۀوقتیته جامع
ه ب شروع معین ۀ بق یک هایانسان بعنوان  بقاتی  ۀجامع هایانسخان کس   ن

                                           
 چا)  1۸۸-1۸5  صفحات 1591تاریخ حزب کمونیسخت اتحاد شوروی  بیشویک( دورۀ ماتصر  چا) انگییسی   ۷)

 (191-19۷ ارتی صفحات 
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 عیینت ها انسان اجتماعی وجود مارکسخیستی ۀگی کردنه.  بق اصخول  یسخفزنه
امان بی ی بقات مبارزات  بقاتی  ۀامعج در ترتیب بهین  نهاتت ایهئولوژی ۀکننه

دهنه   بیعت را تغییر می  یدا ۀکیونخهنخه. بهین ترتیب در جریان مبارزبوقوع می
 دهنه.شان را تغییر می حال ایهئولوژی خود جامعه و در همان

 ان گفت:وقت مارکس به کارگر یک

 قط باا ر تغییر مناتخخبات اجتماعی موجود نیسخخت که بایه  از رهگذار »
المییی بگذریه  های داخیی و بینکخانزد   بیسخخخت یا کنجا  تخخخال جنگ

اعمال  هاتخختعهاد و قادر بدتان و تبهیل خودتان به ا راد باباا ر تغییر خو
 « رمانروایی تیاتی ه  هست.

  یدا یاجتماع ۀبیته در مبارز ها در مبارز  با  بیعت تنها نهعبارت دیگر  انسانه ب
دهنه. کرولتاریا ه  بایه برای تغییر جامعه و خودش  هشیارانه می تغییر را خود ه 

 ی بگذرد. والن اجتماعی ۀاز را  یک مبارز

ایه خود تغییر بهاننه. نبالتغییر و قابلها بایه خود را موجوداتی الزماز این رو  انسان
ا نیاز از اصخخال   تیقی کننه. اگر این امر ررناکذیر  کامل  مقهس و بیتغیی ۀمقولرا 

عی و ای   زیرا با قوانین ناگزیر تتامل  بیحرمتی نترد کسی بیه الزم بشمری   ب
 تواننه بسخخوی کمالها نمیکنه؛ و در غیر اینصخخورت انسخخاناجتماعی تطبیق می

 رونه.

ین انقالبیون تاریخ نوی   و در تغییر جامعه و ما اعضخاء حزب کمونیست  کیشروتر
جهخخان قخخهرت جنگخخاور و محرك معخخاصخخخری . مخخا انقالبی هسخخختی   زیرا هنوز 
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ودیت و یون  برای موجضهانقالب با امان بی ۀضهانقالبیون موجودنه. بنابرین مبارز
ای هسختی و رشه انقالبیون  بالضرور   الزمست. اگر  نها  در اجرای چنین مبارز 

ش رونه تواننه کی نها انقالبی نام داد و گذشته از  ن نمیه توان باکام شخونه  نمین
 حزب اءاعض که اتت ضخهانقالبیون با امانبی ۀو تتامل یابنه. در جریان این مباز

حال خودشخخخان را تغییر دهنه. جهان و در عینمعخه را تغییر میجخا کمونیسخخخت
 دهنه.می

 –های ماتی  رزمگا  در – ضهانقالب با ۀزریک عضخو حزب کمونیسخت  در مبا
دهه. یعنی اگر کسخخخی باواهه کیش رود  و خصخخخال انقالبی و می تغییر را خود

تتنیک خود را ارتقاء باشخخه  الزمسخخت که دو امر زیر را با ه  جمع کنه:  بهیه  
 یکاتگ به خامی از باواهه کسی اگر.  تری کرورش و کراتیک  ۀشخهن در مبارز

 ۀورد یک بایه شخخود  کیشخخامهی هر با بمقابیه قادر و مجرب البیانق یک و رتخخه
 و تصخخحی   والنی ۀدور یک یعنی کرورش  و انقالبی ۀتجرب  والنی بسخخیار
میقی از توانه اتتنباط واقعاً عتجربه نمیالبی نسبتاً بیانق یک. بگذرانه را اصخال 

و اشته باشه  زیرا ادشمن  از خودش  از قوانین تتامل اجتماعی و قوانین انقالب د
 های ماتی   توابقدر جامعۀ کهن کرورش یا ته اتخت و  بعاً بقایای ایهئولوژی

تجربه اتخخت و ذهنی و عادات و رتخخوم  ن جامعه همرا  اوتخخت  زیرا هنوز او بی
 هنوز یک دورۀ  والنی کراتیک انقالبی را نگذرانه  اتت.

لعخه تجارب انقالبی تاریخ  برای اینتخه این وضخخخع را تغییر دهخه  عالو  بر مطخا
 کراتیک کیشخینیان( بایه شخاصخاً در کراتیک انقالبی معاصخر شرکت کنه. در این 
کراتیک انقالبی  یعنی در مبارز  با عناصخخر رنگ وارنگ ضخخه انقالب  بایه ابتتار 
ذهنی خود را رشخه دهه و مسخاعی خود را در را  مطالعه و کرورش  مضاع  کنه. 
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خواهخه بود کخه تهریجاً از تجربه خود بهر  بگیرد و قوانین  قط کس از این قخادر 
تر درك کنه؛ قادر خواهه بود دشمن و تتامل اجتماعی و قوانین انقالب را  عمیق

خودش را بشخناته؛ قادر خواهه بود عهم صحت ن ریات  عادات و رتوم و توابق 
صخخال خ ذهنی را کشخخ  کنه و اصخخال  نمایه؛ قادر خواهه بود تخخط   گاهیش  و

عییهذا. اش را ترمی  نمخایه و قسهخای انقالبیانقالبیش را ارتقخا دهخه و شخخخیو 
بنخابرین  یک انقالبی برای اینته خودش را تغییر دهه و تخخخط   گاهیش را باال 
برد  البتخه نبخایه خود را از کراتیک انقالبی جها کنه یا مسخخخاعی ذهنیش را برای 

راتیک خودش و ه  کراتیک دیگران( کرورش خود و  موزش از را  کراتیخک  ه  ک
ترك نمایه. بهون رعایت شخخرط اخیر  باز ه  برای یک انقالبی غیر ممتن اتخخت 

 که خود را اصال  نمایه.

مثالً  چنه نفر از اعضخخخاء حزب کمونیسخخخت  متفقاً برای شخخخرکت در یک مبارزۀ 
  ولی هگردنشخونه  شاهه تجربه انقالبی متشابهی میای رهسخپار میانقالبی تود 

تخخخت کامالً ا مانه  ممتندر خخاتمه کار  تاثیری درین اعضخخخاء حزب برجای می
تخخت تخخریعاً کیشخخر ت کننه و بعضخخی که تخخابقاً ا ماتی  باشخخه  بعضخخی ممتن

ه از دیگران گوی تخخخبقت را برباینه. محتمل اتخخخت کمانه  بود  انه  حتی عقب
 بارز یان مشخان خییی تطحی باشه  دیگران حتی در جرکیشخر ت شخایهبعضخی 
ی که  نها را قهرت کیشرو دچار تردیه گردنه  و کراتیک انقالبی  بجای این ممتن
 شان برانه. عیت اینها چیست؟ عقبه دهه  ب

المثل  بسخیاری از اعضاء حزب کمونیست ما  در راهپیمایی  والنی شرکت باز  ی
ثر بسخخیار کردنه  این راهپیمایی   زمایشخخی دشخخوار برای اعضخخاء حزب ما بود  و ا

های وتیع مردم باقی گذاشت. با مترقی و مثبتی در اعضخاء حزب و حتی در تود 
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این حال در مورد عه  بسخیار معهودی از اعضاء حزب  نتیجه درتت معتوس بود. 
و د  تخخخال جنگ « راهپیمایی  والنی»این ا راد که از رهگذار مبارزۀ دشخخخوار 

شخخهنه. تخخعی کردنه که عقب  داخیی گذشخخته بودنه  از مبارزۀ تخخات  هراتخخان
بنشخخخیننه و بگریزنه. باالخر   بر اثر تحریتات خارجی  صخخخفوف انقالبی را ترك 

شرکت کردنه  ولی اثری « راهپیمایی  والنی»کردنه. بسیاری از اعضاء حزب در 
که در  نها برجای مانه و نتایجی که بهین ترتیب بهتخخخت  مه  کامالً غیر از این 

 ؟بود. عیت اینها چیست

عیخت اینسخخخت که این ا راد حزبی واجه خصخخخال انقالبی ماتی  بودنه  زیرا در 
کراتیک  در جهات ماتی  رشخه کردنه  و زیرا در مساعی ذهنی خود  در کراتیک 

یتهیگر  رق داشخخختنه. بعیت  هخای کرورش خود  باانقالبی و در میزان و شخخخیو 
تخخت ن انها  ممتخصخخال ماتی  انقالبیون و اختالف مسخخاعی ذهنی و کرورش  

حتی در  ها بار  یه. از این قبیل مثاله حتی مغایری ب نتایج و  ثار کامالً ماتی  و
شخخخود شخخخما در  موزشخخخگا    موزش و تعییمات واحهی  موزشخخخگا  ه  کیها می

عیت اختالف در خصخخال  تجارب  و تخخط   رهنگ و ه حال  ب گیریه. با اینمی
ش خود  ممتن اتخخت نتایج ماتیفی و های کرورمسخخاعی ذهنی و میزان و شخخیو 

حتی مغایر تحصیل کنیه.  یا توجه نترد  ایه که عه  قیییی از ا راد  کس از کسب 
همین ه های ینان  از انقالب دورتر شخخخه  انه؟ ب  موزش و کرورش در  موزشخخخگا

تخخت. با وجود این برای یک انقالبی که باواهه خود را تغییر دهه و تتامل ا عیت
ذهنی  کرورش خود و  موزش در جریان مبارزۀ انقالبی مطیقاً الزم و باشه  تعی 
 ضروریست.

یک  توانه بهها مبارزۀ انقالبی قرار بگیرد  نمیهر  رد انقالبی که در کور  تخخخال
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ت تا انقالبی بسخیار خوب و مجرب تبهیل شخخود  عیت اصخخیی  نسخخت که ممتن
 نها که انقالبیون بسیار خوبمساعی او و کرورش خود او  کا ی نباشه. ولی تمام  

ها تجربه و و مجربی از  ب در مخه  انه  محققاً در مبارزۀ انقالبی  در کور  تخخخال
جهت  اعضاء حزب ما   قط از را  کاته کردن  کرورش خود  کاته شه  انه. از این

خود  و تشخهیه کرورش خود  از دتت نهادن حس ابهاع و تتمیل قهرت  تری در 
ب  یقالبی تود  های وتخخیع  در گیراگیر تمام مشخختالت و مصخخاجریان مبارزۀ ان

 تازنه. کذیری  تبهیلتواننه خود را به انقالبیون ممتاز و از ن ر تیاتی انعطافمی

 کنفوتیوس گفت:

در کانزد  تخالگی  مشخغول تحصیل بودم. در تی تالگی  اتتوار تر کا »
 الگی حت  الهیایستادم. در چهل تالگی   ارغ از شک شهم. در کنجا  ت

را دانسخت . در شخصت تالگی گوش من  برای کذیرش حقیقت  عضوی 
تالگی  توانست  خواهش قیب  را بهون تای  از  کذیر بود. در هفتاد رمان

 «   ناه که صحی  بود  دنبال کن .

 منسوس گفت:

عطا  رمایه  اخواهه به یتی از ا راد بشر مقامی شامخ که خها می وقتی»
هایش را با زحمت  شنا ها و اتختاوانبا مرارت و رگ ناسخت مغزش را

 ترین  قرشکنه و در چنگ بزرگکنه. بهنش را دچار گرتخخخنگی میمی
 همغزش را ب ل یکنه. با تمام این وتاانهازد  تعههاتش را مغشخوش میمی

ش را عالج اصیباشخخخخه  و نقخخا ورد  مزاجش را قوام میحرکخخت می
 «نمایه.می
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گفت ناظر بر جریان  بهیه  شهن و کرورش خودی که یک مرد  ناه که منسوس 
بزرگ ه  بایه متحمل شخود هست. چون اعضاء حزب کمونیست بایه مقام شامخ 

تخابقه تغییردهنهگان جهان را احراز کننه  عبور از رهگذر اینگونه  بهیه  شهن بی
 و کرورش خود  برای  نها واجه لزوم بیشتر اتت.

یسخت  کرورش انقالبیست. ما اگر از کراتیک انقالبی یا کرورش اعضخاء حزب کمون
ولتاریا  های کرهای وتیع زحمتتشان  ماصوصاً تود نهضت انقالبی کراتیک تود 

تت ا توانی  خود را کرورش دهی . ههف کرورش ما منحصخراً اینجها شخوی   نمی
 ینحو موثرتری نهضخخخت انقالبه کخه بخه منا ع کراتیک انقالبی خهمت کنی  و ب

های هخا را رهبری نمخایی .  رق میخان کرورش ما و تخخخایر کرورشکراتیخک تود 
تت. من ا  یهالیسختی  صوری و انتزاعی که با کراتیک اجتماعی بیگانه انه  همین

 در این بار  توضیحات ماتصر دیگری بعهاً خواه  داد.

اعضخخخاء حزب ما نه تنها در جریان کراتیک انقالبی کرشخخخور  مشخخختل و حتی نا 
ایه  میز و م فرانه ه  بمطیوب  بیتخه در جریان کراتیک انقالبی مطیوب  مو قیت

خود را  بهیه  کننه و کرورش خود را تشخخخهیه نماینه. بعضخخخی از اعضخخخاء حزب  
اد  کننه و از بشخونه  دتت و کای خود را گ  میکه با کامیابی روبرو می هنگامی

 گردنه. ت  دچار ترگیجه می

تی که کننه  و حیثیهای وتخخیع مردم از  نها میتجیییی که تود  کیروزی  کامیابی 
وکرات و حتی ر ورنه   نها را بهاخالق  از خود راضخخخی  بمیان مردم بهتخخخت می

کنه  بهین ترتیب کاماًل روحیه انقالبی تابق خود را از مذبذب   اته و منحط می
 دهنه.دتت می
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شخخونه. وجود ب کمونیسخخت  دیه  میاز این قبیل ا راد غالباً در میان اعضخخاء حز
چنین نمودی بایه میان اعضخاء حزب ما در حت  یک هشهار خطرناك تیقی شود  

های تخخخابق  تقریباً ماننه یک امر زیرا چنین نمودی  در میخان انقالبیون نسخخخل
اجتنخاب وجود داشخخخت. ولی چنین نمودی  محققخاً در حزب ما  تحمل غیرقخابخل

های تخخابق  قبل از کامیابی و کیروزی انقالب و  ناواهه شخخه. انقالبیون نسخخل
ا های کیشخخرو و م یوم رتوانسخختنه مطالبات تود کامیابی و کیروزی خودشخخان  می

و  محض اینته انقالبه بیان کننه و خصخخخال انقالبی خود را حفم نماینه  ولی ب
رتخخخیهنه  اکثراً  اتخخخه  بروکرات و منحط خودشخخخان بخه کامیابی و کیروزی می

دادنه و نه  بهین ترتیب خصال انقالبی و کاراکتر کیشرو خود را از دتت میشهمی
 گر تنه.در برابر انقالب و تتامل اجتماعی  بشتل مانعی قرار می

دانی  که بسیاری از انقالبیون چین  در صه تال گذشته یا جیوتر  در کنجا  ما می
ز یمقام مسخخ ولی را حاای به کیروزی رتخخیهنه و که تا انهاز  وقتی تخخال اخیر  و

شخخخهنخه   ثاری از  سخخخاد و انحطاط نشخخخان دادنه. این امر  معمول کایه  بقاتی 
های گذشخخخته اتخخخت. چون انقالبیون گذشخخخته نماینه   بقات انقالبیون نسخخخل

های دادنه و کس از کیروزی انقالب  تود اتخخختثمارگر بودنه   بعاً تغییر جهت می
ر برابر صورت موانعی  ده نه  و بهین ترتیب بگذاشتاتختثمارشه  را تحت  شار می

گر تنخه. این یخک قانون کخذیر خت مخهاوم انقالب و تتخامخل اجتمخاعی قرار می
شخخهنه و ناکذیر بود که انقالبیون گذشخخته  اتخخه  بروکرات و حتی منحط میتای 

 دادنه.خصال انقالبی خود را کس از کیروزی و کامیابی انقالب از دتت می

توانه ه  باشخخه. چون کرولتاریای ها چنین نیسخخت و نمییسخختولی وضخخع کمون
الب را تا توانه انقکنه  میاتختثمارشخه  که ما نماینه  اویی   کسی را اتتثمار نمی



توان یک کمونیست خوب بود؟چگونه می 15  

 

کایان ادامه دهه  بشخخریت را کالً  زاد کنه و نتیجه تمام اشخختال و صخخور  سخخاد  
  یک دتخختگا  توانه یک حزببروکراتخخی و انحطاط جامعۀ بشخخری را بروبه. می

ا تمام ناکذیر بدولتی با تخازمان و انضباط اتتوار  بمن ور اجرای یک مبارزۀ  شتی
اشختال و صخور  سخاد  بروکراتی و انحطاط تشتیل دهه و بی هیاگونه درنگ  

ت و  نها که در کارها را  انحطاط بروکراحزب و دتتگا  دولتی را از عناصر  اته  
  که این عناصخر کیه گنه  باشخنه مه  نیست(  می تخپرنه کاك بمانه  هر قهر ه

 توانه تسمین شود.بهین ترتیب صفای حزب و دتتگا  دولتی می

این خصخخیت جالب حزب انقالبی کرولتاریا  در هیایک از احزاب انقالبی گذشخخته  
توانست ه  دیه  شود. بنابرین  اعضاء حزب ما بایه صریحًا شخه  و نمیدیه  نمی

درك کننه و متوجه باشخخنه که در جریان کامیابی و کیروزی این خصخخیت جالب را 
حه و حصخخخر محبوبیت و قهرت  بایه توجه خا  به انقالب و در جریخان اوج بی

کرورش خود مبذول کننه و خصال انقالبی منز  خود را حفم نماینه  تا دتت  خر 
که کس از حصخخخول کامیابی   ریق انحطاط  –را  انقالبیون گذشخخخته  به همین

 .نرونه –تپردنه یم

 عموماً و برای اعضاء اینگونه  بهیه  شهن و کرورش انقالبی  برای اعضاء حزب ما
جهیه حزب که اصل و نسب کرولتاریایی نهارنه خصوصاً اهمیت دارد. چرا این امر  

 برای اعضاء جهیه حزب که اصل و نسب کرولتاریایی نهارنه مهمست؟

اء حزب از اصخخخل و نسخخخب غیر کرولتاریایی دقیقاً به این عیت که اینگونه اعضخخخ
 هستنه.

لنین گفت اعضخخاء حزبی که اصخخل و نسخخب کرولتاریایی دارنه  واجه خصخخال ذاتی 
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شخود  اعضخاء حزبی که اصخخل و نسب کرولتاریا هسختنه. از این حرف مسختفاد می
 بقخات دیگر دارنخه   بعخاً واجخه خصخخخال ذاتی  بقخات دیگر انخه. اگرچه حاال 

ها و نیسخخختی را کخذیر تخه انه. هنوز ک  و بیش بقایای ایهئولوژیایخهئولوژی کمو
 عادات و رتوم غیرکمونیستی در  نها باقیست.

دقیقاً بهان عیت که اعضاء جهیه حزب انه و هنوز خوب  بهیه  نشه  انه. بنابرین  
بخایخه در جریان مبارزۀ انقالبی قبل از اینته بتواننه انقالبیون خوبی از  ب در ینه  

 یه  شونه و خود را کرورش دهنه. به

تخخت: خوا  برای عضو ا  بهیه  شخهن و کرورش خود برای عموم ا راد حزب الزم
 کار یا برایجهیه  و دارای اصخخل و نسخخب غیرکرولتاریایی  خوا  برای عضخخو کهنه

عضخوی که اصخل و نسخب کرولتاریایی دارنه. عیت این امر  نست که حزب ما از 
  بیته محصول جامعۀ چین اتت. تمام اعضاء حزب ما از  تخمان به زمین نیفتاد 

بطن جخامعخۀ نخاکاك و کهنه چین بیرون  مه  انه و هنوز در همین جامعۀ زنهگی 
ها و عادات و میتننخه. از این رو  اعضخخخاء حزب ما  ک  و بیش  بقایای ایهئولوژی

ماً یداشخخان با تمام م اهر جامعۀ کهن  رتخخوم جامعۀ کهن را همرا  دارنه و تمام
عنوان کیشخخخاهنگ ه مان ب محفوظ اتخخخت. باا ر حفم تتمیل و صخخخفای خود

کرولتخاریخا و باخا ر ارتقاء خصخخخال اجتماعی و تتنیک انقالبی خودمان  هنوز با 
 کردن و کرورش خود در همه زمینه ها محتاجی . بهیه 

 بهین دلیل اتت که اعضاء حزب کمونیست بایه به کرورش خود بپردازنه.

*** 
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الین است انگلس، لنین و یم که بهترین شاگردان مارکس،بكوش

 باشیم:

اشه که ز شرایطی بینفر برای اینته عضخو حزب کمونیست شود   قط بایه حا یک
تخت  یعنی  هرکس که برنامه و اتخخاتنامۀ حزب را ا در اتخاتخنامۀ حزب منهرج

 ه  محولیهای حزبی وظاعضخویت حزبی بههه  و در یتی از تازمانبپذیرد  حق
تت که برای هر ا طییتوانه عضخو حزب بشود. اینها حهاقل شرارا انجام دهه  می
توان عضو حزب بود. ولی ط نمییاین شرا تت و بهون احراز ازا عضخو حزب الزم

 ط باشنه  نبایه به احرازیشراز اقلیهیایک از ا راد حزب ما نبایه صخر اً عضخو حا
ود  ت باشنه و شعور و اتتنبا ات خط دلاوش کننه  بایه در صهد کیشریشخرا اقل

 قبال در ایستوظیفه اینه . باشنه ارتقاء ماًیدا لنینیزم  –را در زمینۀ مارکسخیزم 
اعضاء حزب نبایه دربارۀ  ن مما یه و مسامحه روا  از هیایک که انقالب و حزب

دارنه. این وظیفه در اتخاتخنامۀ حزبی جهیهی که اخیراً از  رف حزب کمونیست 
ک( اتحاد شخوروی تهیه شه   قیه گردیه  اتت. بهرحال  برای اینته این  بیشخوی
شخخخهن و باش انجام گیرد  اعضخخخاء حزب ما بایه  بهیه نحو رضخخخایته وظیفه ب

 کرورش خود را تشهیه کننه.

شخخخهن و کرورش خود  نبایه  قط حهاقل بنابرین  ههف اعضخخخاء حزب در  بهیه 
ه باشه. در حال حاضر بسیار مشتل اتت کط یط باشه  بیته بایه حهاکثر شرایشرا

 یات و خصخخخالیط را تعری  کنی . با اینحال  گفتار و کردار  اجرایحخهاکثر شخخخرا
شخخخان  بعنوان مثال و میزان مارکس  انگیس  لنین و اتخخختالین  در جریان زنهگی

تت که خصال خود را ا شهن این  بهیه  شهن  کیش روی ماتت. مقصود از  بهیه
همان تخخط  مارکس  انگیس  لنین و اتخختالین ارتقاء دهی . ه ها  بهدر همه زمین
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بیاییه بتوشخخی  بهترین شخخاگردان  نها باشخخی . ر یق اتخختالین در نطقی که دربارۀ 
 انتاابات شورای عالی ایراد کرد گفت:

  یشان  برازنه  وظاگان  مردم بایه باواهنه که نماینهگانکننه انتااب»
 ن ران تیاتی نزولدر جریان کار به تخخط  کوته شخان باشخنه  تا اینته

ی های تیاتی تبک لنینشخان بتواننه شخاصخیت هاینتننه؛ تا در مقام
های عمومی بتواننه بهمان انهاز  لنین صری  باشخنه  تا بعنوان شاصیت

باشخخخنه  تا بتواننه در نبرد همانقهر دلیر و در مقابیه با دشخخخمنان  جازمو 
که لنین بود  بایه از تمام اضخخخطرابات  از هرگونه همانقهر بیرح  باشخخنه 

اضطراب خالی باشنه  همانطور که لنین در موقع بغرنج شهن اوضاع شخبه
و ظهور خطر با اشخبا  دیگر در ا ق بود  بایه موقع اتااذ تصمی  در بار  

یابی جامع و تنجش جامع تمام مطالب له و مسخاییی که مسختیزم جهت
ل و محتاط باشخخخنه که لنین بود  بایه همانقهر عییه اتخخخت  همانقهر عاق

 «داشت.مردم را دوتت بهارد که لنین دوتت می

ایسخخت که چگونه از لنین درس بگیری   تصخخویری اتخخت از این توصخخی  تخخاد 
بهترین شخاگرد لنین. مقصخود از کرورش اعضاء حزب کمونیست اینست که دقیقًا 

 شاگرد لنین باشنه.بهمان ترتیب از لنین درس بگیرنه تا بعنوان 

گوینه که تحصیل خصال الی نوابغ انقالبی ماننه مارکس  انگیس  لنین بعضی می
تخخت که خصخخال خود را بهمان ا تخخت و همانین غیرممتنا و اتخختالین ماال 

تخط  مارکس  انگیس  لنین و اتتالین ارتقاء دهی .  نها مارکس  انگیس  لنین و 
 .کن ه.  یا این حرف صحیست؟ تصور نمیدانناتتالین را اعجوبه مادرزاد می
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تا وقتیته ر قای ما  هوشخخخمنهانه  مصخخخممانه   گاهانه و با کشخخختتاری در مقام 
ینی بجنگنه  تا وقتیته جهانکیشخخخاهنخگ جای دارنه و باا ر  زادی کرولتاریا می

های ای از نهضترو دارنه  و لح هصادقانه کمونیستی از زنهگی و جهان در کیش
  و شخخخونههای مردم منفک نمی  بزرگ و عمیق کنونی کرولتخاریخا و تود انقالبی

هخای شخخخایخان در را   موزش خود و  بهیه  کردن و کرورش خود بتار کوشخخخش
  جازمبرنه  کامالً قادرنه که خصخخخال خود را ارتقاء دهنه و همانقهر صخخخری  و می

از تمام اضطرابات همانقهر دلیر در جنگ و بیرح  به دشخمنان مردم  همانقهر  زاد 
و شخخبه اضخخطرابات در بحبوحه مشخختالت و خطرات و همانقهر رك و راتخخت و 
شخرا تمنه باشخخنه که لنین بود و همانقهر مردم را دوتخخت بهارنه که لنین دوتخخت 

ل لنینیسخختی را بتار برنه  به ح –تواننه مته مارکسخخیسخختی داشخخت. کامالً میمی
تمام زوایا و با تنجش تمام مطالب له و  مسخایل بغرنج  به تفتر دربارۀ مسایل از

عییخه بپردازنخه. گو اینتخه امروز  ر قخای عخادی مخا خییی دور از داشخخختن چنین 
اتخختعهادهایی  چنین معر ت عیمی وتخخیعی  چنین محیط و چنین اتخختعهاد خوبی 
برای  موزش ماننه مارکس  انگیس  لنین و اتختالین هستنه. گو اینته بسیاری از 

تواننخه انت خار تحصخخخیل چنان تبحر عمیقی ن یر تبحر مارکس  ر قخای مخا نمی
 هانگیس  لنین و اتخختالین را در مطالعه تیوری انقالب کرولتاری داشخخته باشخخنه. ب

که مصممی  شهیهاً بیاموزی   خود را کرورش دهی  و  بهیه   عبارت دیگر  تا وقتی
 – اتیوب مارکسیزمای . بر ها و مردم منفک نشخه کنی   از نهضخت انقالبی تود 

لنینیزم مسخیطی   کامالً قادری  خصال خود را به تط  تیاتتمهاران تبک لنینی 
که در کار و مبارزۀ مان بتوانی  اتیوب مارکس  انگیس  لنین  ارتقاء دهی   بطوری

به »و «شاصیت های تیاتی تبک لنینی شوی »و اتتالین را بتار بنهی   یعنی 
 «ل نتنی .ن ران تیاتی تنزتط  کوته
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 منسیوس گفت:

معنی این حرف ه    ۹«توانخه یخائو یخا یک شخخخون باشخخخه.هرکس می»
همانسخخخت. نبایه بشغوش یاس کنا  بری  یا بمحض مشخخخاهه  خصخخخال 
انقالبیون بزرگی ماننه مارکس  انگیس  لنین و اتخخختالین از میهان خارج 

یر چوب کوتیه  غ»به « کوته ن ر تخیاتخی»شخوی . اگر چنین کنی  به 
ولی ا راد ماتی  مردم  در  ٩تبهیل شخخه  ای .« دیوار گیی»و «بل حکقا

 های ماتی  کیشدرس گر تن از مارکس  انگیس  لنین و اتخخختالین را 
 گیرنه.می

 –گیرنه بهون اینته در ماهیت مارکسیزم دتخته اول  از مارکس و لنین درس می
خواننه و را می نینیستیل – کرات ادبیات مارکسخیستیه لنینیزم نفوذ کننه  اگرچه ب

بر  بسخخیاری از اصخخول و نتایج حاضخخر  ماد  مارکس  انگیس  لنین و اتخختالین را از
 عنوان متهی برای حله ج را بیتواننه این اصخخخول و نتاحال نمی کننه  با اینمی

زد  تابج که شیمسایل مشاص و کراتیک بتار برنه.  نها به نقل این اصول و نتا
نه. اگرچه زیر در ش ا کننه  قانعنی از  نها اتخخختفاد  مینویسخخخنخه و مخاشخخخیمی

داننه  با می« تمام عیار»کننه و خود را مارکسخخیسخخت های مارکسخخیزم عمل می
های کار  نها  کاماًل مغایر با عیار نیستنه و شیو های تماموجود این مارکسخیسخت

                                           
 مشهور انش عقل و خیرانهیشی مناتبته ب که هقهی  ان چین تاریخ ایا سانه هایشخاصیت از تن دو شخون و یائو ۹
 .نها

 تواننمی را ه کوتی چوب» :گفت کنفوتیوس بود  خوابیه  روز هنگام یو تسائی: »کنفوتیوس منتابات نه   صخل ٩
 .«کن  ترزنشش دارد  ایه  چه! یو اما.« نیست کذیرماله گیی دیوار کرد؛ حک
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 لنینیزم اتت. –مارکسیزم 

 نین نوشت:ر یق اتتالین در کنجاهمین تال توله ل

دو گرو  مارکسخخیسخخت وجود دارنه. هردو زیر در ش مارکسخخیزم عمل »
 داننه. با اینحال  بهمی« تمام عیار»کننه و خود را مارکسخیست های می
وجه شخخبیه ه  نیسخختنه. عالو  بر این یک دورۀ واقعی  نها را از ه   یچه

گرو   .تخختا های کار  نها  کامالً ماال  یتهیگرکنه  زیرا شخخیو جها می
اول  معموالً به یک قبول صخخوری  به یک اعالم تشخخریفاتی مارکسخخیزم 

خواهنه به جوهر مارکسیزم دتت تواننه یا نمیکننه. چون نمیقناعت می
  قت تطبیق دهنهیخواهنه که  نرا بر حقتواننخه یخا نمییخابنخه  چون نمی

 نیهای بیجان و بیمعاصخخخول جانهار و انقالبی مارکسخخخیزم را به  رمول
هخای خود را بر تجربخه  بر  ناخه کار کراتیک کننخه.  عخالیختمبخهل می

تخخازنه  کننه  بیته بر منقوالت از مارکس مبتنی می موزد. مبتنی نمیمی
یته گیرنه  باتختنتاجات و دتتورات خود را از تحییل واقعیات موجود نمی

 گیرنه. اختالف میان قول و  علاز مقایسخخخات و مشخخخابهات تاریای می
 «تت.ا بیماری عمه  این گرو 

 نوع درس گر تن از مارکس و لنین اتت. این یک

شخخمار  گرو  اول  موقعی در حزب کمونیسخخت چین ک  نبود. بهترین نماینهگان 
 هیاوجهه  نهخا  از ا رادی کخه در بخاال یخاد کردی   بهتر بودنه. در حقیقت   نها  ب

ها خود را با کاراکتر عالی کرولتاریا را نهاشتنه.  ن لنینیزم – قصخه مطالعه مارکسیزم
صنع  کردنه که با تتاختنه.  نها تعی میو خصخال عالی مارکس و لنین  شنا نمی
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 - های مارکس و لنین را تقییه کننه. بعضی اصطالحات مارکسیستیبعضخی شیو 

کردنخخه  خود را مخخارکس و لنین چین  وری میباتی جمعرا اهلل لخنینیسخخختی
کردنه  و از اعضاء حزب توقع مارکس و لنین در حزب ر تار می دانسختنه  مثلمی

ه   نها احترام گذارنه گذارنه  بکه به مارکس و لنین احترام می داشتنه  همانطوری
 نها و ادار و  هاکار باشخخخنه.  نها ه از  نهخا به عنوان رهبران خود حمایت کننه و ب

ا از ت اینته در انت ار بماننهمنصخخوب کردنه. بهون « رهبری»گسخختاخانه خود را به 
ز شخخهنه. در حزب  رامینی به ی رف دیگران نامزد شخخونه. مقامات مسخخ ول را حا

 شونه  از همه چیز درر کردنه  تعی کردنه معی  حزب ما ل صادیشخیو  شیو  قبا
حزب تخخوءاتخختفاد  نمودنه  خودتخخرانه حمیه کردنه  مجازات کردنه و در میان 

 –خواتتنه مارکسیزم هیاوجه نمیه ردنه. این ا راد باعضای حزب تاخت و تاز ک
  بیته لنینیزم بجنگنه –کننه یا باا ر تحقق مارکسخخخیزم « مطخالعخه»لنینیزم را 

های داخل حزب و دالل ها و لش و لوش های را  کمونیزم بیشخختر اکورتونیسخخت
بودنه. شخخک نیسخخت که در حزب  با این قبیل ا راد بایه ماالفت کرد  اعضخخای 

شان تازنه.  ب ما بایه ماهیت  نها را نشان دهنه  و در  غوش  راموشی مه ونحز
و اعضخای حزب ما  عالً  نها را در غوش  راموشخی مه ون تاخته انه. با اینحال  

توانی  بخا اعتمخاد کخامخل بگویی  کخه از این قبیل ا راد دیگر در حزب ما  یخا می
 توانی  بگویی .نیستنه؟ هنوز نمی

نه.  نها  قبل از هرچیز و ا دوم  درتخخت نقطه مقابل ا راد دتخخته اول ا راد دتخخته
تعی  داننه وباالتر از هرچیز خود را شاگردان مارکس  انگیس  لنین و اتتالین می

 ههایی که مارکس  انگیس  لنین و اتتالین را بکننه که بر جوهر  رو  و شیو می
شخخاصخخی عالی مارکس    ورد  اتخخت  تسخخیط یابنه.  نها به خصخخال نصخخورت در
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کننه و انگیس  لنین و اتختالین و خصال  نها بعنوان انقالبیون کرولتاری توجه می
دهنه  و از خود با تحمل زحمت کرورش خود را در جریان مبارزۀ انقالبی ادامه می

شخخخان با رو   شخخخان با مطالب و مردم و ر تار کرتخخخنه که  یا  ریق برخوردمی
ن یق دارد؟  نها بترات  ثار مارکس  انگیس  لنین و اتتالیلنینیزم تطب –مارکسیزم 

ورزنه  در بار  وجود خواننه  ولی دربارۀ تحییل واقعیات زنه  اصخخخرار زیاد میرا می
 برابر در –کننه ی که  نها زنهگی میکشور و زمان در –ماصخو  اوضاعی که 
ا تحصخخخیل شخخخان ر و نتایج ماصخخخو  خود کننهمیکرولتخاریا قرار دارد  تسمل 

کننه  بیته لنینیزم قناعت نمی –نماینه.  نها به تذکار اصول و نتایج مارکسیزم می
 –یزم های مارکسلنینیزم محت  بایستنه  بر شیو  –کوشخنه روی مارکسخیزم می

لنینیزم تسخخیط یابنه و برای رهبری جوش و خروش تمام مبارزات انقالبی   نها را 
حال خودشخخان را تغییر دهنه جود امور و در عیندر کراتیک وارد کننه و وضخخع مو

هایت لنینیزم ه –شخان با اصخول مارکسیزم  تمام  عالیت  نها و تخرتاکای زنهگی
شخخان تنها یک چیزتخخت: کیروزی کرولتاریا   زادی میی   زادی  شخخونه و ههفمی

 بشریت   ت  کمونیزم  الغیر.

 ر یق اتتالین گفت:

بول صوری مارکسیزم اهمیت اتاتی گرو  دوم  از تخوی دیگر  برای ق»
ل نیسختنه  بیته برای تحقق  ن  تطبیق  ن بر واقعیت اهمیت اتاتی یقا
کننه  ن متمرکز می ینه.  ناه این گرو   اتخخخاتخخخاً توجه خود را روی یقا

ل تحقق مارکسیزم اتت  بنحوی که یاتااذ تصخمی  در بار   رق و وتا
ل را وقتیته یق و وتابا حسخن وجه کاتخاگوی اوضخاع باشخه و این  ر

دهنه. دربارۀ این گرو  گفتار مارکس کامالً اوضخخخاع تغییر کرد  تغییر می
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تواننه به ترجمۀ جهان قناعت ها نمیتخت که گفت: مارکسیستا صخادق
ها کننه  بیته بایه بیشخخختر رونه و  ن را تغییر دهنه. این گرو  بیشخخخویک

 «کمونیست ها هستنه.

 از مارکس  انگیس  لنین و اتتالین اتت.این شیو  دیگر درس گر تن 

 –سیزم رکتت. منحصراً با تبعیت از این شیو  مطالعه ماا  قط شخیو  دوم صحی 
اهت تخخگ شخخبه ترتخخی  ببری که ب»توانه از ارتتاب خطای لنینیزم  انسخخان می

نحوی بهبود باشه که یک انقالبی کمونیست ه بپرهیزد و خصال خود را ب« دارد.
 بک مارکس  انگیس  لنین و اتتالین بشود.ته کرولتاری ب

کننه و شخخخاگردان و ادار مارکس   نهخا که در را  کرورش خود تحمل زحمت می
و  لنینیزم –انگیس  لنین و اتختالین انه  منحصخراً به تسیط بر ن رگا  مارکسیزم 

همان  هب –ها و حل مسایل ماتیفی که در برابر انقالب کرولتاری قرار دارد شخیو 
 کننه.توجه می –یب که مارکس  انگیس  لنین و اتتالین کردنه ترت

لیست شان در حزب عا غیر از این دیگر به  تر این نیسختنه که مقام و حیثیته ب
کننخه کخه مارکس یا لنین چنین انه و هرگز  یب یخا دانی.  نهخا هرگز ادعخا نمی

ارنه  ها احترام گذ نه رونه که تخخایرین بکننه  و در بحر این انهیشخخه  رو نمینمی
گخذارنخخه.  نهخخا بخه خود چنین حقی همخانطور کخه بخه مخخارکس و لنین احترام می

داننه که اگر به این  تر ا تنه به مارکس و لنین خیانت کرد  و در دهنه و مینمی
 ههمین مناتبت  و به ن ران تخیاتخی غرق شخه  انه. بهرحال دقیقاً بور ه کوته

شخخخان در مبارزۀ انقالبی اتخخخت که خود باود  ذیرناکجهت دلیری و قهرت رقابت
 گیرنه.های حزبی قرار میکنه و مورد تسییه تود جیب احترام می
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ر قا! البته تخرمشق قرار دادن مارکس  انگیس  لنین و اتتالین در کرورش خود و 
داخل شخهن در جرگه و ادارترین و بهترین شاگردان  نها  کار  تانی نیست. ارادۀ 

خا ر کرولتاریا الزمسخخت  یک امر ه مبارزۀ کرشخخور به صخخمی  راتخخخ ب هنین و ت
و تطبیق  ن بر کراتیک مبارزات  لنینیزم – خهاکخاری در را  مطالعه مارکسخخخیزم 

 ت.جانبه الزمسهای وتیع و در را   بهیه  شهن و کرورش یا تن همهانقالبی تود 

*** 

 های پرورش:وجوه و شیوه

ن و بهترین شخاگردان مارکس  انگیس  لنین و اتتالین ر قا! برای اینته و ادارتری
م زهای مارکسیتت: در تحصیل تیوریا های زیرین الزمبشوی  کرورش در زمینه

هخا بر عمخل: کرورش در تحصخخخیل اتخخخترات ی و لنینیزم و تطبیق این تیوری –
 بق نقطه ن ر و  –تخاکتیک های انقالبی  کرورش در مطالعه مسخخخایل ماتی  

و مقابیه با  نها؛ کرورش در تحصیل ایهئولوژی و  لنینیزم –مارکسیزم شخیو  های 
خصخخال انقالبی  کرورش در وحهت حزبی؛ مبارزۀ داخل حزبی و انضخخباط؛ کرورش 

های کار؛ کرورش در هوشمنهی هنگام مقابیه با ا راد ماتی  در کرکاری و شخیو 
عییهخذا. ما قس هخای مردم و کرورش در معخارف عیمی ومردم و نزدیتی بخا تود 

ی  و بالنتیجه یک کرورش کیی مشترك داری . هست همه عضخو حزب کمونیسخت
ولی امروز اختالف وتخیعی میان اعضاء حزب ما وجود دارد. اختالف وتیعی میان 

 رهنگی  تجربه مبارزۀ و اصل و نسب ما  در زمینه  گاهی  عمل  موقعیت  تخط 
های  تت که گروا ورش بطور کیی الزماجتماعی وجود دارد. بنابرین عالو  بر کر

 ماتی   و ر قای منفرد ما  کرورش خصوصی ه  ببیننه.
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ها و اشتال ماتی  و متنوع کرورش دتت زنی . همین مناتخبت  بایه به شیو ه ب
مثالً  بسیاری از ر قای ما د ترچه یادداشتی دارنه که کارها و تفترات روزانه خود 

ص شاصی و کارهایی را که یهای کوچک نقاورقهنویسخنه  یا روی را در  ن می
های ا راد مورد احترام نویسنه و همرا  عتسه  میهنخواهه انجام دشخان می دل

 کننه که ازاننه و از ر قا خواهش میبچسدیوار محل کار یا اقامت خود میه خود ب
 یهای ماتیف نها انتقاد کننه و در کارشخخخان ن ارت نماینه. در چین قهی  شخخخیو 

بار  خودم من روزی ته بار در»گفت: می 9برای کرورش وجود داشخت. تسنگ تز
شخخاص بایه خود را همانطور »تخخت: ا ه مسخخطوریدر کتاب قصخخا« کن  تر می

کنه و تایه  حک میتراشخه و میکرورش دهه که یک جواهرتخاز جواهری را می
ود را شخخاص از را  مطالعه نفس خ»شخخیو  دیگر این بود که « دهه.صخخیقل می
بنویسه و در « شخعارهایی دتت راتت میزش یا روی کمربنهش»و «  زمون کنه

 نها توجه کنه. مهرتین چینی متتب کنفوتیوس  ه اعمال شاصی روزانه خود  ب
های ماتی  داشتنه. هر مذهب  شیو  و اشتال برای کرورش جسخ  و روان شیو 

در انهیشه   تفحص اشخخیاء  توتخخعۀ معر ت  صخخهاقت»کرورشخی ماتی  داشخت. 
حضخخور قیب  تربیت نفس  ن ر خانواد   ادار  متحسخخن دولت و ایجاد  رامش در 

 بیان شه   از همین قبیل ۱که در کتاب  موزش بزرگ« ترتاتر قیمرو و کادشاهی
دهه که انسان برای کیشر ت بایه در را  کرورش تت. تمام این مطالب نشان میا

حال ما  کخار برد. با اینه بخهخای تخخخاخت و کرحرارت و  موزش خود کوشخخخش

                                           
 از شاگردان کنفوتیوس. 9

 به ار مبتهیان که تخختا خییمه کنفوتخخیوس  متتب  ثار از اتخخت کتابی «بزرگ  موزش» گوینهمی که بطوری ۱
 .شودمی رهنمون  ضییت 
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ها و اشخختال را بتار بری   زیرا بسخخیاری از  نها توانی  بسخخیاری از این شخخیو نمی
ن و تخخت. مهرتخخیا ایهالیسخختی   رمالیسخختی  انتزاعی و مجرد از کراتیک اجتماعی

حسن »کننه چون کننه؛ تصخور میمذهب  در امر ابتتار نفس غیو میه معتقهین ب
نه که وضع موجود امور را تغییر ا ه عبادت بی تخروصهاینه  قادردارنه و مری« نیت

دهنخه  و بهون کراتیک اجتماعی انقالبی جامعه و خودشخخخان را عون کننه. این  
توانی  با این  ریق خود را کرورش دهی . تخخخت. ما نمیا البته کار با ل و مهمیی

 اشه.توانه از کراتیک جها بما ماتریالسیت هستی  و کرورش ما نمی

هیاوجه خود را از مبارزات انقالبی ا راد ه تخخخت کخه نبخایه بامخا مه  این برای 
اشتال ماتی  در یک لح ه معین جها کنی   عالو  بر  ن بایه ه ماتی  مردم  ب

بنهی کنی   از  ن با  روتنی درس بگیری  و بموقع تجربه انقالبی تاریای را جمع
ر رش دهی  و  بهیه  کنی   باجرا بگذاری . یعنی بایه خود را در جریان کراتیک کرو

تجارب کراتیک انقالبی گذشخته و بر وضخخع مشاص حاضر و تجارب جهیه تتیه 
کنی . مقصخود از کرورش خود و  بهیه  شخخهن  چیزی جز کراتیک انقالبی نیست. 

را  لنینیزم –یعنی  بایه با  روتنی بتوشی  که نقطه ن ر  اتیوب و رو  مارکسیزم 
مخارکس  انگیس  لنین و اتخخختخالین  با مردم روبرو  بفهمی   بفهمی  کخه چگونخه

مان  درنگ  نها را بر کراتیکشخخخهنخه. وقتیتخه این مطالب را  همیهی  بایه بیمی
مان و کارمان تطبیق دهی . عالو  برین بایه مان  اعمالمخان  اقوالیعنی زنخهگی

ت  نهخا تتیخه کنی   در ایخهئولوژی خودمان هر چیزی را که ماال   نهاتخخخه بخ
تصخخخحی  کنی  و دور بریزی  و بخخهین ترتیخخب  ایخخهئولوژی و خصخخخال کرولتری 
کمونیستی خودمان را تقویت نمایی   یعنی بایه با  روتنی عقایه و انتقادات ر قای 

مان و کارمان را ها را گوش کنی   با دقت مسخخخایل کراتیک زنهگیخودمان و تود 
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بنهی ای   جمعا که  موختههایی رمان و درس بررتخخخی نمخایی   بخا دقت تجارب
مان  یه. بعالو  براتخخخاس تمام  نها  بایه داوری  دتخخخته کار ب ل  وکنی   تا را  

 – اتتنباط صحیحی داری    یا مته مارکسیزم لنینیزم –کنی  که  یا از مارکسیزم 
حی  مان را یا ته و تصخخ ص و اشخختباهاتیای    یا نقالنینیزم را صخخحیحاً بتار برد 

حال بایه کیها کنی  که در چه مواضعی اتتنتاجات خا   ا نه؟ در همانای  یکرد 
لنینیستی بایه  براتاس تجارب تاز  و هض  شه  خودمان تتمیل  –مارکسخیستی 

ا با ر لنینیزم –و غنی شخخخود و رشخخخه یابه. یعنی بایه حقیقت جهانی مارکسخخخیزم 
 کراتیک مشاص انقالب مربوط کنی .

زب کمونیست بایه چنین باشه. یعنی  بایه شیو  های کرورش ما اعضخای حشخیو 
لنینیزم را برای کرورش خود بتار بری . این نوع کرورش با تایر  –های مارکسیزم 

 انواع کرورش که ایهالیستی و جها از کراتیک اجتماعی اتت  کامالً  رق دارد.

هیه  بدر مسسله کرورش و   متانیتالیزمهای مفت و بهین ترتیب  ما در برابر حرف
 ای جز ماالفت نهاری .شهن  وظیفه

ناست  نته  بایه در برابر یتی از بزرگترین مفاتهی که  موزش و کرورش جامعۀ 
کهن در ما باقی گذاشخته اتت  یعنی انتزاع تیوری از کراتیک  مقاومت کنی  و  ن 
را منههم تخخازی . بسخخیاری از ا راد در جریان  موزش و تحصخخیل در جامعۀ کهن  

  موزنه  امری غیرالزم یا حتی غیرممتنکردنه که بتار بستن  ناه میمیتصخور 
 هخوانهنه  با اینحال دتخخخت بکرات میه تخخخت  با اینته کتب عقالی قهی  را با

  های خودزدنه که عقالً از  نها نفرت دارنه. با اینته در تمام نوشخخختهکارهایی می
و  واحش را  ارقهیوۀ دزدان شخخان شخخ زدنه  در کارهایدم از درتخختی و اخالق می
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 رامینی برای قرائت چهار کتاب و « مقاممسمورین عالی»کردنه. بعضخخی دنبال می
اینحال در کارهای اداری روزانه شخخخان   کردنه  باصخخخادر می ۲کنج کالتخخخیخک

ی ا تادنه. کارنمودنه  و در ور ۀ  ساد و کشتار میرحمانه مقررات را نقض میبی
شخهنه. بعضخخی ا راد تخخه اصل خالق نبود که مرتتب نمیکه ماال  درتختی و ا

ا کردنه  بتن را نقل می یات خوانهنه و وصخیت دکتر تخونکرات میه مردم را ب
ر شخخان با ما ب هایی که روابطگذاشخختنه  با مییتحال مردم را تحت  شخخار می این

رتخیهنه که با دشخخمن میی ورزیهنه  و به نجا میاتخاس تسخاوی بود ماالفت می
شهنه. روزی یتی از مهرتین متتب به من گفت  تخاختنه و به او تسخیی  میمی

ذا برای او غ»توانه مورد توجه قرار دهه اینست: تنها تخان کنفوتیوس را که می
یی عالی وقت خیتوانه هیچتوانه خییی لذیذ باشخه؛ گوشت قیمه نمیوقت نمیهیچ

ار وقت مورد توجه قررا هیچکرد که تخخایر تعالی  کنفوتخخیوس اضخخا ه می« باشخخه.
وقت ه  کیشخنهاد نترد  اتت کسی تا  نها توجه کنه. خوب کس دهه و هیچنمی
خواتختنه کارهای تربیتی و تحصخیل تعییمات عقالً دنبال شود؟ غیر از می بازچرا 

 های زیر را داشتنه:ظاهرتازی  ههف

کنه و از  ن اتتفاد خواتتنه از این تعالی  برای اعمال  شار بر اتتثمارشهگامی -1
تخخخاختن ا رادی که از ن ر درتخخختی و اخالق بمن ور لگخهکوب کردن و ماتنق

  رهنگی عقب مانه  انه  اتتفاد  نماینه.

را  شان کوشخیهنه از این رهگذر مشخاغل دولتی بهتری بهتت  ورنه جیبیم -۷
شان ا اد   روشنه. مقصودی جز  های کر کننه  مشخهور شخونه و به قوم و خویش

                                           
 .باشهمی( کنفوتیوس شریعت در  غیر  و شعر تاریخ   یسفه  هایزمینه در چینی قهی  اثر نه ۲
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کرد. این بود روش و نهاشخختنه و تعالی  عقال  حیطۀ کارشخخان را محهود نمی این
. «مورد کرتتش شان»جامعۀ قهی  در قبال عقالی « مهرتخین»و « ادبا»کاتخخ 

و  ینیزملن –توانی  در تحصخخیل مارکسخخیزم البته با اعضخخای حزب کمونیسخخت نمی
  تیقی   این شیوتتما رتیه  اه تعیی  درخشخان و مفیهی که از عقالی کیشین ب
کار بنهی . ما شخخخری  و ه گویی  بو توجخه را معمول داری . بخایخه  ناه را که می

 مان را  ریب دهی . این یتی از توانی  خودمان  مردم یا کیشخخینیانو نمی ی ا زمن
 ل بزرگ اعضای حزب کمونیست اتت.یخصال جالب و در عین حال یتی از  ضا

هریمنی جامعۀ قهی  هنوز در میان ما  تسثیراتی ر قا!  یا ممتن نیسخخت که میراا ا
داشته باشه؟ در میان ما تسثیر دارد. در میان شما دانشجویان البته کسی نیست که 

 هبرای احراز مقام عالی دولتی  کول در وردن و اعمال  شخخار بر اتخختثمارشهگان  ب
 هکنیه کتحصخخیل مارکسخخیزم بپردازد. شخخما مارکسخخیزم را برای  ن تحصخخیل می

 توان حال  من نمی تخخیسخخت  اتخختثمار انسخخان از انسخخان را منههم تخخازیه. با این
 بنهیه.  یا در میان شخخما کسانیخوانیه بتار میتضخمین کن   ناه را که شخما می

نیسخخختنه که اینطور  تر کننه؟ یعنی  تر کننه که لزومی نهارد تفترات  اعمال و 
یت شود؟ لزومی نهارد اصولی را هها لنینیزم –حیات  نها  بق اصخول مارکسخیزم 

که  موخته انه  بتار بنهنه؟ باز ه   یا در میان شخخما کسانی نیستنه که مارکسیزم 
بیاموزنه و تیوری را عمیقاً تحصیل کننه  برای اینته مشهور شونه؟ من  لنینیزم –

کن  که در میان شخخما مطیقاً کسخخانی نباشخخنه که اینگونه  تر کننه تضخخمین نمی
تت که ا کنه  و م هر شتا ی  اینگونه تفتر با مارکسیزم  تطبیق نمیالوصخ مع

 میان تیوری مارکسیستی و کراتیک مارکسیستی وجود دارد.

مطالعۀ تیوری مارکسخخخیسخخختی ایرادی نهاری   بیته بایه به مطالعۀ ه مخا نه تنها ب
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ین ا ای  بایه بتار بنهی . ما صخخخر اً بهتیوری بپردازی   ولی  ناخه را کخه  موختخه
کار بنهی . باا ر حزب و کیروزی ه هخای خود را ب موزی   کخه  موختخهمن ور می

را با  تیوری»ایه: المثل  شما غالباً این شعار را داد  موزی .  یتت که میا انقالب
هایی را که  موخته ایه  با عمل  میاته ایه؟  یا ولی  یا تیوری« عمخل بیخشمیزنخه

م از اصول مارکسیز زعتنمشان کامالً  یستنه که عملهنوز در میان شخما ا رادی ن
رتخه در میان شخما بعضی کسان هستنه که ترکیب ن ر میه باشخه؟ ب لنینیزم –

خواهنه ر قایی که خارج از مهرتخخخه  همنه: میترتیب زیر میه تیوری و عمل را ب
ر وکننه بیاینه تجارب خود را گزارش دهنه تا  نها ببیننه که تخخخایرین چطکار می

کننه. این البته ترکیب تیوری و عمل اتت  ولی مال تیوری را با عمل ترکیب می
دهیه این باشه که خودتان کن  معنی شخعاری که می نها  نه مال شخما. خیال می

 موزیه با عمل ترکیب کنیه. اگر شخخخما این نتته را بهین ترتیب تیوری را کخه می
؟ یک مثال دیگر بزن : شما شعارهای    نوقت  ایهۀ شعار شما چیست  ایهنفهمیه

ایه  ولی  یا در میان شخخما ا رادی نیسخختنه زیادی دربارۀ  بهیه  کردن خودتان داد 
انه  جز  بهیه .  یا ا رادی نبودنه که در تخخخاعت که خود را همه چیز نشخخخان داد 

که مورد انتقاد و کیفر یا تحت  شخخار  نشخخینی  وقتی زمایش حقیقی  موقع عقب
عمومی و ن ارت صحی  یا ناصحی  اکثریت ع ی  مردم قرار گر تنه  نشان  ا تار

دادنه که  اقت  بهیه  شخخهن را نهارنه؟  نها  راموش کردنه که یک عضخخو حزب 
عییهذا داشخخته باشخخنه   نها ن ر روشخن و قسهیسخت بایه ارادۀ اتخختوار و نقطکمون

هن و شخخ بهیه  متعمیردانسخختنه چه بتننه.  یا اینها واعم غا سخخرد  شخخهنه  نمی
 کرورش خود نیستنه؟

 کننه بیننه و تحصخخییی ه  که در مهرتخخه میدر حقیقت   موزشخخی ه  که می
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کنی  که از را   موزش و تحصیل تت. ما تعی میا اشتال  بهیه  شهن و کرورش
در مهرتخخه  شخخما را به کادرهای مفیه و کارگران حزبی بهل کنی   نه اینته  قط 

ستی لنینی –های مارکسخیستی انتزاعی و اصخطالحات و  رمول« تیوری»مشختی 
خواهی  که خود را کرورش دهیه و  بهیه  کنیه تا بیاموزنه. عالو  بر ن  از شما می

به چنان کادرهایی بهل شخخویه که بتوانیه صخخحی   تر کنیه. ارادۀ اتخختوار داشخخته 
ام ن غالباً شخخخنیه باشخخخیه و عمالً  انواع مسخخخایل بغرنج را حل نماییه. بهرحال  م

ر  بهیه  نف توان  بهیه  شه  برای اینته یکگوینه با تحصخیل در مهرتخه نمیمی
شخخخود و کرورش یابه  بایه مهرتخخخه را ول کنه و بتار عمیی بپردازد. ر قا!  بهیه  

ه تت. اینتار  هما الوجو العمر و وظیفۀ متنوعشخهن و کرورش یا تن وظیفۀ مادام
توانی  بگویی  که  قط  بعضی اوقات  تت. نمیا موارد الزم جا  همیشه و در تمام

بعضخخی جاها  در مورد بعضخخی مطالب  نه هما جا  نه همیشخخه  نه در مورد همه 
وی  که شمسایل بایه به  بهیه  شهن و کرورش خود کرداخت. گو اینته منتر نمی
بهیه  ها  اعضخخخاء حزب کمونیسخخخت بایه بطور عمه  در جریان مبارزۀ عمیی تود 

 شونه و کرورش یابنه.

معنی این حرف  نسخخخت کخه مخا ماخال  ایه لیزم  حرف مفت  و متانیتالیزم در 
ه  شهن را تحمل کنی . ما بایه در مهرتمس یه کرورش هستی . یعنی ما بایه  بهیه 

ها  و در مبارزات داخل و خارج حزب  خود را  بهیه  کنی . بایه در همه میخان تود 
   و ه  در شتست بیشموزی  و خود را کرورش دهی .حال  ه  در  ت

*** 
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لنینیزم و پرورش  –ارتباط میان آموزش تیوری مارکسیزم 

 ایدئولوژی اعضاء حزب:

 های تفتر متفوق اینست:میان ما اعضاء حزب کمونیست  یتی از نحو 

نقطه ن ر کمونیستی کرولتاری اتتوار و منز  هیچ ارتبا ی با معر ت اعضاء حزب 
ا تصور نهارد. بعضی ه لنینیزم –ونیسخت و تسخیط بر تیوری و مته مارکسخیزم کم
ییی منز  شان خ شخان خییی اتتوار ایهئولوژی کننه با اینته نقطه ن ر  بقاتمی

 نیست  هنوز بقایای ایهئولوژی تایر  بقات را از دتت نهاد  انه  و هنوز خودخوا 
تواننخه تیوری و مته این می نخه و تقخاضخخخای مخادی و غیر  ن دارنخه(  بخا وجودا

 ن مسیط شونه. را کامالً بفهمنه و بر  لنینیزم –مارکسیزم 

نینیزم صر ًا ل –کننه که تسیط کامل تیوری و مته مارکسیزم بعضخی ر قا  تر می
 تت.ا تت. این  رز تفتر غیطا با هوش  ردی  اتتعهاد و مطالعه  ممتن

 گویه: که می میتین   ییسوف شوروی کامالً حق دارد وقتی

عمق  ه   مسختیزم تشری   بقاتی اتت. مثاًل  در ه اختال ات مربوط ب»
داری  هر قهر ه  که یک ایهئولوگ حال حاضخر  در عصخر  ساد ترمایه

بورژوا بااتخختعهاد باشخخه  توانایی او برای تحصخخیل یک مفهوم عمیق از 
ای هکاری  بقعیت محا  هه ش  با قوانین تتامل  بعیت ماهیت  بقاتی

نه  بینی  یاتت. ناتوانی بورژوازی در کیش« محهود»که نماینه   نسخت 
شخخود. های بورژوا میعمقی اتخختنباط تیوریسخخینباعث محهودیت و ک 

ا شخخونه  بتهریج از صخخحنه تاریخ خارج میه های  بقا ی که بایهئولوگ
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تواننه اتختنتاجات و کشخفیات واقعاً عمیق شخان نمی وجود تمام اتختعهاد
تننه. مجموعه تاریخ تتامل عی  و  یسخخفه این حقیقت مارکسخخیستی را ب

 ۸.«تسییه کرد  اتت

ه مارکسیزم تواننلنینیزم عی  انقالب کرولتری اتت   قط کسانی می –مارکسخیزم 
ری باشنه ن ر کرولتلنینیزم را بفهمنه و بر  ن تسیط یابنه که کاماًل دارای نقطه –

و  ن ر اتتوارهای خود بهاننه. اگر کسخی دارای نقطهالهای کرولتاریا را ایهو ایهال
تخخت که  قط بوتخخییۀ هوش خود و ا ممتنهای منز  کرولتاریا نباشخخه  غیرایهال

تحصخیل کرحرارت  دانش مارکسیستی کرولتاریا را درك کنه و بر  ن مسیط شود. 
بایه همهوش کرورش  لنینیزم –بنخابراین  تحصخخخیخل تیوری و مته مارکسخخخیزم 

 لنینیزم –شهن ما کیش رود  زیرا اگر تیوری و مته مارکسیزم ولوژیک و  بهیه ایهئ
کنه  و کرورش  ای وجود دارد کخه ا تار و اعمال ما را ههایتنبخاشخخخه  وتخخخییخه

تت. این دو امر به  ارتباط نزدیک دارنه و الزم و میزوم اناممتن ایهئولوژیک ما 
 نه.ا یتهیگر

ین اعضخخای حزب که دارای اصخخل و نسخخب  بقۀ غالباً می بینی  بعضخخی از بهتر 
نه  بالمقایسخخه با کسخخانی که کوشخخش ماصخخوصخخی در تحصخخیل تیوری ا کارگر

 نها ه انه. اگر ببرنه  کمتر در تیوری رشخخخه یا تهبتار می لنینیزم –مخارکسخخخیزم 
 –تی لنینیستی یا مقوالتی از  ثار مارکسیس –های مارکسیستی بگویی  که  رمول

ه کای ک دهنه. ولی وقتییان کننه  واقعاً تبحر چنهانی نشخخان نمیلنینیسخختی را ب
که  شرط اینته مطالب را با زبانیه میان  یه  به ب لنینیزم –تحصخیل مارکسخیزم 

                                           
 (15۹٩ مستو.میتین. م نر  روتی  چا) ۷۸9 صفحه  1 قسمت  «تاریای و دیالتتیک ماتریالیزم» ۸
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بفهمنه بیان کنی  از اعضخایی که ریشۀ دانشجویی دارنه  غالباً عالقۀ بیشتر نشان 
ه از کتاب تخرمایه ک المثل   صخییتخت.  یا ترشخان عمیق دهنه و اتختنباطمی

کنه برای بعضخخی از اعضخخای حزب بسخخیار دربارۀ تیوری ارزش اضخخا ی بحث می
ت  نه  نقهر دشوار نیسا دشوار اتت  ولی برای ا رادی که دارای ریشۀ  بقۀ کارگر

داران مزد و  همنه که چگونه در جریان تولیه  تخخخرمایهزیرا کخارگران کخامالً می
برنه و چگونه تجهیه تولیه را وتعت چطور تود می کننه تاعات کار را حساب می

شخخخود که این ا راد تیوری ارزش عییهخذا. بنابرین  غالباً دیه  میدهنخه و قسمی
 همنه  ماصوصاً در مواجهه و اضخا ی مارکس را عمیقتر از تایر اعضاء حزب می
ز تر اتر و هماهنگتر  صخخائبمقابیه با مسخخایل ماتی  عمیی  خود را شخخایسخخته

یت تت؟ عا دهنه. چرا اینطورنشخان می لنینیزم –تخایرین با اصخول مارکسخیزم 
ی ری و کمونیستهای اتتوار و منز  کرولتن ر و ایهالها دارای نقطه نست که این

هسخختنه  تیقی  نها از مطالب عینی اتخخت  در بارۀ هیاگونه مطیبی تصخخور قبیی 
 فته خا ر نیستنه. بنابریننهارنه  دربارۀ مسخایل شخاصخی و مطالب نادرتخت  ش

تواننه  وراً حقیقت مطالب را درك کننه و بهون تردیه و اشخخختال  شخخخجاعانه می
 حقیقت را بپذیرنه.

 قاتن ر  باگر در میان ما اعضخاء حزب کمونیسخت هنوز کسانی هستنه که نقطه
شان صحی  و منز  نیست   شخان اتختوار  روشخن و مشخاص نیست  ایهئولوژی

ها  رتخخوم و تخخوابق ذهنی تخخایر ای بقایای انواع ماتی  ایهئولوژی هنوز تا انهاز
 بقات جامعۀ قهی  را حفم کرد  انه  و هنوز منا ع شخخاصی و اغران خصوصی 

که به تحصخخخیل تیوری و مته  ق و ن رهای خودخواهانه دارنه  وقتییو انواع عال
لنینیستی  – ستیبپردازنه  محققاً اصول و اتتنتاجات مارکسی لنینیزم –مارکسیزم 
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ل کننه بر این قبیبا تمام این چیزها تصخادم خواهه کرد  در نصخورت  یا تعی می
ج و معوج را ک لنینیزم –چیزها غیبه کننه یا اینته اصخخول اتخختنتاجات مارکسخخیزم 

 –شخان جور شخود  و بهین ترتیب  از  ه  مارکسیزم  کننه تا با تخوابق ذهنیمی
عمیقاً نفوذ  ملنینیز –تواننه به کنه مارکسخخخیزم  راد نمیماننه. این اباز می لنینیزم

خصخخیت بارز  بقاتی دارد جذب نماینه. که را  لنینیزم –کننه و جوهر مارکسخخیزم 
تواننه جوهر مارکسخیزم را چون تخالحی بهتخت گیرنه  زیرا تال  هیاگونه نمی

 وجه مشابهتی با ایهئولوژی  بقاتی تابقشان نهارد. 

جریان انقالب کرولتاری  با مسایل ماتی  کراتیک برخورد کننه  بازه  وقتیته در 
لنینیزم غالباً با عادات و تخخوابق ذهنیشخخان  –حل این مسخخایل  بق مارکسخخیزم 

شود. در این حاالت  خود را تبک مغز  ناتخازگار و با منا ع شاصیشان مغایر می
سته   ریق شایه تواننه با مسایل بیدهنه. نمنشان می یونتَمُو  ددرمغیر مصم   

ا ر تواننه حقیقت را بهون اشتال درك کننه یا  نیمصحی  و عینی روبرو شونه  ن
کشه که حقیقت را  گاهانه و نا گاهانه  نجا میه شخجاعانه تسییه نماینه. کارشان ب

 هیاوجه نادر و غریب نیست  بیتهه کننه. ر قا! این چیزها بمافی یا تحری  می
 .ا تهغالباً اتفاق می

ن ر توان  بگوی   اگر یک عضخخخو حزب کمونیسخخخت دارای نقطهبهین ترتیب می
که  تخختا ممتناتخختوار  صخخحی  و منز  نباشخخه  غیر ایهئولوژی کرولتری صخخری  

ی شتل تالحه تیوری و مته مارکسخیزم را بفهمنه و بر  ن مسخیط شود و از  ن ب
 در مبارزۀ انقالبی اتتفاد  کنه.

ترین قهم در را  کرورش اعضخخخاء حزب یک اولین و مه بنابرین  کرورش ایهئولوژ
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این  تت. درا های دیگرکمونیست اتت. کرورش ایهئولوژیک مبنای تمام کرورش
 بار  بایه بعهاً صحبت کن .
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 فصل دوم

 

 

 پرورش ایدئولوژیک اعضای حزب

کن  این مسخخخسله را حزب  تخخخعی میر قا! در مورد کرورش ایهئولوژیک اعضخخخاء 
مان  بروز کرد  اتت   ای  ثار که در ایهئولوژی بعضی از اعضاء حزبس کار اتابر

اء ترین ایهئولوژی اعضخواه  در این بار  بگوی   قط اتاتیمطر  کن .  ناه می
 حزبست.

خوب  باالخر  مقصود از کرورش ایهئولوژیک چیست؟ من معتقهم که بطور عمه  
ایست ها؛ مبارز ولتاریا و تایر ایهئولوژیایست در مغزها  میان ایهئولوژی کرمبارز 

ام بینی کمونیسخختی از یتطرف و تمبینی کمونیسخختی و جهاندر مغزها میان حیات
ایسخخت میان دو اتخختنباط کیی: ها از  رف دیگر  مبارز بینیها و جهانبینیحیات

 های حزب و مردم.های شاصی حزب و منا ع و ههفمنا ع و ههف

تخت که مطالبات اقتصادی و تیاتی ا میان ن ریات متناقضخی ن ر من مبارزۀه ب
کنه. نتیجه این مبارزۀ تا  نجا که  بقخات ماتی  یک جامعۀ معین را منعتس می
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تت  بایه شتست و خورد و خمیرشهن تمام ا به ایهئولوژی اعضاء حزب ما مربوط
ذب ج ایهئولوژی های دیگر  بوتخخییۀ ایهئولوژی کرولتاریا باشخخه؛ بایه شخختسخخت و

های شخخخاصخخخی اعضخخخای حزب  از  رف ن ریۀ منا ع و ن ریخه منا ع و ههف
های مشترك حزب  انقالب و  زادی کرولتاریا و بشریت باشه. اگر نتیجه جز ههف

هاتت و عضو حزب عقب ها از اولیش شتست دومیانیوقت مع این نباشخه   ن
برای ما  دهه.ا ته و حتی خصخال یک عضخو حزب کمونیسخخت را از دتت میمی

 تت.ا  وریاعضاء حزب  این نتیجه خو ناك و بهباتی

در جریان انواع مبارزات ایهئولوژیک و تخخیاتی ه  در داخل و در خارج حزب  ما 
دهی  و واقعیخخات انقالب را درك هخخا  ن ریخخات خود را کرورش میکمونیسخخخت

کنی    یبنهجمعرا حال بایه کیوتته تجارب حاصیه از کراتیک  کنی . در همانمی
ا منا ع مبارز  و ب لنینیزم –و ن ریات خود را بسنجی  و ببینی  که  یا با مارکسیزم 

برای  زادی کرولتاریا تطابق کامل دارنه  یا نه. نابود کردن تمام ن ریات نادرتت  
ن تریها در جریان این مطالعه  کیها کردن حتی خفی کیخها کردن و تخخخنجش  ن
 .ایهئولوژیک کرورش از ما مقصود اینست –م ن ریۀ ماال  منا ع کمونیز

دانیه رهنمای همه اعمال انسخان ایهئولوژی اوتت. عالو  بر که می ر قا! بطوری
بینی خود را  بعنوان یک رهنمای کیی مبنای بینی و جهان ن  هر انسخخخان حیات

دهخه. بنابرین  در اجرای کرورش ایهئولوژیک  ما ن ریخات و اعمخال خود قرار می
بینی خود را مشخخاص کنی   بینی و جهانها بایه قبل از هر کار حیاتنیسخختکمو

 ت.تا بینی ما مربوطبینی و جهانهای ما با حیاتزیرا تمام ن ریات و  عالیت

*** 
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د و پرشورترین مقص باید بدانیم که مقصد کمونیزم بزرگترین

 تاریخ بشر است

تاریا تخخیسخخت  ایهئولوژی کرول ها بایه نماینهۀبینی کمونیسخختبینی و جهانحیات
مونیستی و بینی کبینی و جهانباشخه  نماینهۀ تخیسخت  ایهئولوژی کرولتاریا حیات

ات تفصیل در ادبیه تت. چون این مطیب با هاهمانین متودولوژی ما کمونیسخت
 –یسفه دربارۀ   –لنینیستی و ماصوصاً در  ثار مارکس و لنین  –مارکسخیسختی 

ایه  اتخخخت و چون شخخخمخا مقهار زیادی از  ن را  موخته مورد بحخث قرار گر تخه
که  کن خواه  امروز درین بار  صخحبت کن . اینجا  قط ماتصراً صحبت مینمی

مان را درك کنی   باالخر  مقصخخه کمونیزم چیسخخت و چگونه  چگونه بایه مقصخخه
 مان را به کیش برانی . بایه ما اعضاء حزب کمونیست مقصه

ترین وظیفۀ ما اعضاء حزب کمونیست چیست؟ همانطور ترین و عمومیاتخاتخی
داننه   نسخخخت که کمونیزم را برقرار کنی   جهان کنونی را به جهان کخه همه می

دانی  کمونیستی تبهیل کنی .  یا یک جهان کمونیستی خوب اتت یا نه؟ همه می
تخخخت. در چنین جهخانی اتخخختثمخارگران  ظالمان  مالکان  ا کخه بسخخخیخار خوب

ها وجود ناواهنه داشت. نه مردم م یوم ها یا  اشیستاران  امپریالیستدتخرمایه
مانهگی و غیر  ن. در و اتختثمارشه  وجود خواهه داشت  نه ظیمت  جهل و عقب

های کری  و هوشمنهی بهل ای تمام موجودات بشخری به کمونیستچنین جامعه
تقابل و خواهنه شخخخه و  رهنگ و تتنیک عالی خواهنه داشخخخت. روحیۀ کمک م

معقول  ماننه  ریب شخخریت حتمروا خواهه گشخخت. مطالب ناعشخخق متقابل میان ب
متقابل  دشخخمنی متقابل  کشخختار متقابل و جنگ و غیر  ن وجود ناواهه داشخخت. 

ری ترین جوامع تاریخ بشخخخا تاد ای بهترین  زیباترین و کیشالبتخه چنین جخامعه
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ب نیست؟ در اینجا مسسله کیش ای خوگویه چنین جامعهخواهه بود. چه کسی می
در  « ری»توان جامعۀ کمونیسخختی را تشخختیل داد؟ جواب اینسخخت:  یه:  یا میمی

ه جای دهه ک  توضیحاتی عیمی میلنینیزم –این بار  مجموعۀ تیوری مارکسیزم 
ین کنه که چنگذارد. گذشخخته از  ن  بیان میکوچتترین شخخک شخخبهه باقی نمی

مه.   ه نهایی مبارزۀ  بقاتی بشخخری  ناگزیر بوجود خواههعنوان نتیجه ای  بجامعه
 ت  تخوتخیالیزم در اتحاد جماهیر شخوروی تخوتخیالیسختی شاهه واقعی ماتت. 

تقرار که ات –بنابرین  وظیفه ما اینسخت که در اتخرع اوقات جامعۀ کمونیستی را 
 وجود  وری .ه ب –تت ا ناکذیر ن در جامعۀ بشری  اجتناب

وع اتخخت. این  رزوی ماتخخت. ولی ما بایه جنبۀ دیگر را ه  این یک جنبه موضخخ
ابه  توانه و بایه تحقق یدرك کنی   یعنی  یخا وجود این حقیقخت کخه کمونیزم می

ولی هنوز دشخخخمنخان نیرومنخهی در برابر  ن ایسخخختخاد  انه که بایه قبل از اینته 
جهت  مقصخخه  ها  کامالً مغیوب شخخونه. از اینکمونیزم تحقق یابه  در همه زمینه

کمونیزم  مبارزۀ  والنی  تخخخات  کرشخخخور ولی کیروزمنه الزم دارد. بهون چنین 
ها گفته که بعضخخخی البته  این مبارزۀ  بطوری یابه.ای  کمونیزم تحقق نمیمبارز 

  چیزی نیسخخت که  لت دتخخت بعضخخی «اتفاقی نیسخخت»انه یک نمود اجتماعی 
ر جریان رشخخه جامعۀ  بقاتی باشخخه. بالعتس  د« ذاتاً شخخورشخخی»های کمونیسخت

 ناکذیر اتخخخت. توله حزبناکذیر اتخخخت. یک مبارزۀ  بقاتی اجتنابنمودی اجتناب
ها در مبارز   تخخازمان و جهت مبارزۀ  نها ه  کمونیسخخت  شخخرکت کمونیسخخت

ون تخخت چا ناکذیری اتخخت که با قوانین تتامل اجتماعی مطابقنمودهای اجتناب
داران و مالکین خالصخه اتتثمارکننهگان  ایهها  تخرمها   اشخیسختامپریالیسخت

نحوی مورد ظی  و اتخخختثمار قرار داد  انه که مردم ه اکثریت قا ع بشخخخریت را ب
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تواننه زنهگی کننه  م یومان و اتتثمارشهگان زحمت میه م یوم و اتتثمارشه  ب
ننه توابرای ماالفت با ظی  و اتتثمار راهی جز اتحاد نهارنه؛ در غیر اینصورت نمی
 ناکذیرزنهگی و رشه کننه. در نتیجه  این مبارز   یک نمود کاماًل  بیعی و اجتناب

تت  ا تت. از یتطرف بایه بهانی  که مقصه کمونیزم بزرگترین مقصه تاریخ بشرا
زیرا کمونیزم بخاالخر   بقات را محو و نابود خواهه کرد  بشخخخریت را  زاد خواهه 

 رن یخواهه رتخخانه که در تاریخ بشخخری بی نمود  و جامعۀ بشخخری را به تخخعادتی
 تخت. از  رف دیگر بایه بهانی  که مقصخه کمونیزم کرشورترین مقصه تاریخ بشرا
تخت زیرا کمونیزم بایه بر دشخمنی بسخیار نیرومنه یعنی  بقات اتتثمارگر  تمام ا

 نفوذها  تنن و عادات و رتوم  نها و غیر  در میان مردم غیبه کنه.

 های وتیع مردم اتتثمارشه  و م یوماتتاء به کرولتاریا و تود  حزب کمونسیت با
البی لنینیزم در رهبری مبارزۀ انق –بردن اتترات ی و تاکتیک مارکسیزم  کاره و ب

 تتا مطم ن –رانه  جامعه بسوی ههف بزرگ کمونیزم های وتخیع و کیشتود 
تامل اجتماعی  ن او خواهخه بود. زیرا جریخان تخاریای ت هخایی ازن کیروزی کخه

رود  زیرا در صخخفوف کرولتاریای بشخخریت بسخخوی جامعۀ کمونیسخختی به کیش می
 ترین قوای انقالبی مضمرهای مردم اتختثمارشخه  و م یوم  ع ی جهانی و تود 

توانه تمام قوای ارتجاعی  بقات تخت که اگر مجهز  متحه و متشختل شود  میا
ترتاتر جهان مغیوب کنه؛ زیرا حزب  داری  سادیابنه  را دراتختثمارگر و ترمایه

 قط »ه. کننگیرنه و رشه میکمونیسخت و کرولتاریا نیروهایی هسخختنه که اوج می
 5«ناکذیر اتتکنه شتستگیرد و رشه می نایز که اوج می

                                           
 ماتصر دورۀ( کبیشوی  شوروی اتحاد کمونیست حزب تاریخ 5
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توان از روی تمام تاریخ حزب کمونیست چین و از روی تمام تاریخ این متن را می
 ی و  بقۀ کارگر کامالً به اثبات رتانیه.المییی کمونیستهای بیننهضت

دهه  کمونیزم  عاًل در یک شخخش  تط  کرۀ تا  نجا که وضخع حاضخر نشخان می
 های کمونیستیارن  اتحاد شخوروی( کیروزی بزرگی بهتت  ورد  اتت. نهضت

دارنه. احزاب مبارز در تمام کشورهای جهان در را  ع مت و رشه تریع گام برمی
تمام  نه  ه  اکنون درا مجهز لنینیزم –تال  تیوری مارکسیزم کمونیست  که با 

های اتخختثمارشه  و کشخورها مسختقر شخه  انه و قهرت کرولتاریای جهانی و تود 
شخخونه. بنابرین  مقصخخه تخخرعت مجهز و متحه میه امان  بم یوم در مبارزات بی

اتت.   ناکذیری تبهیل شهکمونیزم در تخراتر جهان به قهرت نیرومنه و شتست
کوچتترین شخک نیست که این قهرت به رشه و کیشر ت ادامه خواهه داد و  ت  
نهخایی تخام و تمخام نصخخخیخب او خواهخه بود. با وجود این  قهرت قوای ارتجاعی 

المییی و  بقات اتتثمارگر هنوز از قهرت ما بیشتر اتت و در حال حاضر هنوز بین
ه  بایه قبل از اینته  نها را مغیوب در بسخخخیخاری از زمینخه ها  تفوق دارد. در نتیج

 کنی   از را  یک مبارزۀ  والنی  تات کیچ در کیچ و کرشور بگذری .

چون  بقات اتختثمارگر هزاران تخخال بر بشخخریت  رمانروایی کرد  انه  نه تنها  با 
نهایت نیرومنه شخخخه  انه  بیته نفوذ ها بیقبضخخخه کردن همه چیز  در همه زمینه

های  بقات اتخخختثمارشخخخه  و مردم جامعه باقی ه  روی تود بسخخخیار نامطیوبی 
مانهگی  جهل  خودخواهی   ریب گخذاشخخختخه انخه. این نفوذها  موجب انواع عقب
تت. این ا عییهذا در جامعۀ انسانیمتقابل  دشخمنی متقابل  کشختار متقابل و قس
و  اتت ای که دارایی اقتصاد کاالیینمود  در جامعۀ  بقاتی  ماصخوصاً در جامعه

تخت ا ناکذیریکنه. اینها نمودهای اجتنابداری  الزاماً ظهور میدر جامعۀ تخرمایه
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وجود  ورد  انه  زیرا ه شخخخان ب که  بقات اتخخختثمارگر  باا ر  رمانروایی  بقات
های  بقات اتخخختثمارشخخخه  و مانهگی  جهل  تفرق و عهم اتحاد تود بهون عقب

رگر  بعنوان اتتثمار غیرممتن اتت. مردم مسختعمرات  حفم وضع  بقات اتتثما
بهینجهت  برای تحصخخخیل کیروزی  نه تنها بایه مبارزۀ تنهی را بر ضخخخه  بقات 
اتختثمارگر ادامه دهی   بیته بایه بر ضخخه نفوذهای  والنی  بقات اتتثمارگر در 

ها  مبارزۀ ا تاد  در میان تود ها  بر ضخخخه ایهئولوژی و نمودهای عقبمیخان تود 
بتوانی  تخخط   گاهی  نها را باال بری  و برای دره  شخختسخختن  بقات  کنی   تا

اتختثمارگر متحهشان کنی . اشتالی که در مبارز  باا ر مقصه کمونیزم با  ن رو 
 تت.ا برویی   همین

ها  گا  مجرد از نفوذ  بقات کننه تود هخا خیال میر قخا! اگر  نطور کخه بعضخخخی
ه   نوقت دیگر انقالب چه اشخختالی داشت؟ مانهگی بودناتختثمارگر و م اهر عقب

تنها مهتها قبل از انقالب وجود داشخخخته اتخخخت  بیته گر نه بقات اتخخختثمار نفوذ
های بسیار درازی بعه از کیروزی انقالب و بعه از  رد اتتثمارگران از مواضع مهت

قهرت تخیاتخی بوتخییۀ  بقات اتختثمارشه   باقی خواهه مانه.  تر کنی : برای 
دن و تغییر تمام بشخریت  شختست نهایی  بقات اتتثمارگر و نفوذشان در  زادکر

ها میییون تولیهکننهگان کوچک  محو نهایی  بقات و ارتقاء میخان مردم  ر رم د 
تهریجی بشخخریتی که هزاران تخخال  با انواع عادات قهی   تخخنن و نمودهای عقب 

ا سخی  شه  اتت که بهایی تق بقات و میته ای بشخریت بمانه   در چنین جامعه
کشخخخنخه و بخهین ترتیب ن ریات  عادات  جنگنخه و همخهیگر را مییتخهیگر می

 ورنه( دمساز بود  اتت  خودخواهی   ریب متقابل و دشخمنی متقابل را بوجود می
و ارتقاء  ن به مقام یک بشریت هوشمنه  کری   کمونیست  صاحب یک  رهنگ 
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 نج و دشواری در کیش رو داری .  و مبارزات بغریو تتنیک عالی  چه وظا

 گویه:لنین می

که  داران  همان کاریمعنی محو  بقات  تنها  رد مالکین و تخخرمایه»
ای  نیسخخخت  معنی  ن همانین محو ما بالنسخخخبه با تخخخهولت انجام داد 

توان  رد کرد یا مضمحل تاخت. کاتت  اینها را نمیتولیهکننهگان خرد 
تواننه  و بایه(  قط با کار کنی ؛  نها می مخا بخایخه همخاهنگ  نها زنهگی

تخازمانی بسخیار  والنی  بطی و بااحتیاط تجهیه شتل و تجهیه  موزش 
بورژوایی  محاصر  یابنه.  نها  از هر  رف کرولتاریا را با یک محیط خرد 

شود کنه  و تبب میکننه و این محیط کرولتاریا را اشخخباع و  اته میمی
ی و بورژوایه  غوش ضع   عهم اتحاد  انهیویهوالیزم خرد ماً بیکرولتاریا دا

حخاالت متناوب جالل و ا سخخخردگی بیفته. برای مقابیه با این امر  برای 
اینته نقش تخخخازمانی کرولتاریا  این نقش اصخخخیی  نسخخخت( صخخخحیحاً  

ترین تانترالیزم و انضباط در داخل  میز   اتحانه اجرا شخود  دقیقمو قیت
یون ها مییها و د تت. نیروی عادت  میییونا تاریا الزمحزب تیاتی کرول

هاتخخخت. معهوم کردن بورژوازی بزرگ متمرکز  هزار ترین قهرتمهیبت
؛ با تخختا ها میییون مالتین کوچککردن میییون« معهوم»بار  تخخانتر از 

کننه  و مشخخخهود  اغفال  با  عالیت عادی  همه روز   غیراین حخال   نها
گیرنه که بورژوازی الزم دارد و همان نتایجی را می کننخهۀ خود  خاتخخخه

 «ههف  ن حفم بورژوازی اتت...

 دهه:لنین ادامه می
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شخخود  حتی ش بعه از تخخقوط د  برابر زیاد میا ...بورژوازی که مقاومت»
 المییی  در قهرتدر یک کشخور(  و قهرتش نه تنها در قهرت ترمایه بین

ازی اتت  بیته در قو  عادات  در قهرت المییی بورژوو دوام ارتبا ات بین
تولیه کوچک ه  اتت. زیرا متستفانه تولیه کوچک هنوز خییی در جهان 

اود بتاعت  خوده تت و تولیه کوچک  الینقطع  روزانه  تاعت با شایع
مام ته کنه. بداری و بورژوازی تولیه میو در یک مقیاس ع ی   تخخرمایه

 تت  و غیبه بر بورژوازی بهونا ضروریل  دیتتاتوری کرولتاریا یاین دال
یک جنگ مرگ و زنهگی  والنی  تخخات و شخخهیه  جنگی که مستیزم 

 ناکذیر و وحهت ارادۀ غیرممتنکار  انضخخباط  ثبات قهم  ارادۀ تفوقکشخخت
 «تت.ا

اینها را لنین دو تخال بعه از کیروزی انقالب اکتبر در اتحاد شخخوروی نوشت.  این 
الً در اتحاد شوروی حل شه  اتت(. بهینجهت  کرولتاریا ترین مسسله ه   عمشتل

حتی بعه از کیروزی انقالب ه   مشختل بسیار تاتی دارد که بایه حل کنه  زیرا 
المثل  انقالب بورژوازی معموالً با انقالب مخا با تمام انقالبات تاریخ  رق دارد.  ی

زی  زاد شهن و کیرو رتخانه؛ ولی در ن ر کرولتاریا تسخایر قهرت دولتی کایان می
تیاتی   قط شروع انقالب اتت. کس از اینته کیروزی تیاتی بهتت  مه  هنوز 

   ع یمی در کیش روتت.یوظا

 گویه:لنین باز می

وظیفخخۀ دره   -انقالب بورژوازی  قط مواجخه بخا یخک وظیفخخه اتخخخت»
شخختسخختن  دور ریاتن و انههام تمام زنجیرهای جامعۀ قهی . هر انقالب 
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که این وظیفه را با تمام رتخخانه  تمام کارهایی را که بایه بتنه بورژوازی 
کنه. داری را تقویت میکرد  اتخخت  زیرا انقالب بورژوازی رشخخه تخخرمایه

انقالب تخوتخیالیستی کامالً غیر از این اتت. کشوری که  بر اثر تحول 
تخخخت با انقالب تخخخوتخخخیالیسخخختی دتخخخت بزنه هر قهر ا تاریخ  مجبور

داری قهی  به مناتخخبات شخخه  عبور از مناتخخبات تخخرمایهتر بامانه عقب
همین مناتخخبت  به وظیفه تاریب  ه تخت. با ترتخوتخیالیسختی مشختل

تخخخابقه  وظیفۀ تخخخازمان دادن اضخخخا ه شخخختل جهیه و بیه ای بوظیفه
 1۱«شود.می

دارد.  عهه ه   مشخختیی بیجهت  کرولتاریا حتی بعه از  ت  انقالب ه  وظا بهین
اتخخت و « تخخال وظیفه بزرگ 1۱۱»قول ما مشخخابه با ه مونیزم ب  مقصخخه کازینرو

 بلقکرولتاریای کشورهای ماتی  « با یک ضخربت انجام شخود.»توانه هرگز نمی
و  کننه رشخخه عبور ماتی  مراحل از بایه کمونیسخختی جامعه نهایی اتخختقرار از

المثخل  چین هنوز در مرحیۀ انقالب دشخخخمنخان ماتی  را دره  بشخخختننخه.  ی
 زم اتتدموکراتیک اتخت که دارای خصخیت بورژوازی اتت و دشمن  ن امپریالی

کنه  قوای  یودالی همهتت امپریالیزم اتت. که هجوم بر ضه چین را ههایت می
این دشخمنان بایه  قبل از  نته انقالب دارای خصیت بورژوایی تمام شود  مغیوب 
شخخخونه. در مرحیه کنونی  تود  وتخخخیع تولیهکننهگان کوچک هنوز یتی از قوای 

کشخخخور ما  قبل از  نته بتوانه  دهنه.محرکه بسخخخیار مه  انقالب را تشخخختیل می
 تخخرانجام از را  ترانزیسخخیون تهریجی  به جامعۀ کمونیسخختی وارد شخخود  بایه یک

                                           
  ازروی متن چینی ترجمه شه  اتت. مترج ( 1۱
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 دورۀ  والنی تجهیه تاختمان توتیالیستی را بگذرانه.

تنوع ه ماتت. بنابرین غیبه بر مشتالت مفترین وظیر قا! اتتقرار کمونیزم اتاتی
قرار گر ته اتت   بعاً وظیفۀ حتمی ما  مشخروحه  وق  که در را  مقصخه کمونیزم

 کمونیست هاتت.

تت. ا همین عیت اتخت که مقصخه کمونیزم مقصخهی بزرگ و دشواره درتخت ب
امروز هنوز ا راد بسخیاری هستنه  مقصو ما  نهایی هستنه که حس صهاقت دارنه 
و جویای حقیقتنه( که دربارۀ کمونیزم شخک دارنه یا از برابر مقصه کمونیزم عقب 

امتان اتخختقرار کمونیزم را از دتخخت داد  انه.  نها باور ه ننه  زیرا ایمان بینشخخیم
کننه که بشخریت بتوانه رشخه کنه و به یک بشخخریت کمونیسخختی بسیار منز  نمی

ونه . یا منت ر این گکننه که لگهکوب گرددمشخختالت باور نمیمبهل شخخود  این 
ورد  شونه  مایوس  ترخرو میمشتالت نبود  انه  بطوریته وقتی با مشتالت روب

 گردنه. و حتی مردد می

ترین انقالبیون تاریخ بشخری . تمام اعضخخا ترین  مصخم ما کمونیسخت ها  شخجاع
حزب بخایه با وجه و رتخخخو   خود را برای تقبل این وظیفه که از ن ر ع میت و 

ه در ننتحقق کمونیزم  ماد  کتخخابقه اتخخت  یعنی دشخخواری در تاریخ بشخخری بی
بینی  از دیهار  نها حال که مشخختالت را  مقصخخه کمونیزم را با وضخخو  می نهما

ن دانی  که ایدهی   زیرا همانین  صخخراحتاً میترین تزلزلی باود را  نمیکوچک
میهان انقالب  لگهمال خواهنه شه. ه ها مردم بمشختالت در جریان توق میییون

ما بایه  اتت.« ظیفه بزرگتال و 1۱۱»ونیزم مدانی  که مقصه کما با وضخو  می
. انجام رتخخانی ه عهه  ما گذاشخخته اتخخت  به تتامل تاریخ بکه رتخخالت بزرگی را 
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مونیزم را ه مقصه کفنه. ما بایه قسمت بزرگی از وظیا های کثیر  کشختیبان ماتود 
 در دورۀ خود انجام دهی  و اتمام نهایی این وظیفه را برای  ینهگان بگذاری .

ان یک از قهرمان ها  با بینش و دلیری هیچسخخختییری مخا کمونر قخا! بینش و دل
اود این مناتبت  کاماًل محقی  که به گذشخته تاریخ بشری  قابل قیاس نیست. ب

 ببالی .

نویس بخاتخخخواد بورژوا  از اهخالی اروکای غربی که به باخا ر دارم یخک بیوگرا ی
ن با رۀ مقایسخخه لنیاتحادشخخوروی ر ته بود  از ر یق اتخختالین کرتخخیه ن ر او  دربا

اد: لنین را نویس  جواب دکطرکبیر روتخیه چیست. ر یق اتتالین به این بیوگرا ی
که کطر کبیر   قط یک  توان بخه  ب اقیخانوس زخاری تشخخخبیه کرد  در حالیمی

 قطر  اقیانوس اتت.

تخت مقایسه مقام تاریای رهبر مقصه کمونیستی کرولتاریا و کیشوای ا ر قا! چنین
توانی  بفهمی   رهبری که برای ودال بورژوا. از این مقایسخخخه مییه  مقصخخخه  بق

  تخخختا جنگه  بسخخخیار بزرگخا ر  زادی بشخخخریت میه کیروزمنهی کمونیزم و ب
سخخیار جنگه بکه  کیشخخوایی که باا ر مشخختی اتخختثمارگر و  فییی می درحالی
 تت.ا کوچک

ههف مبارز  و  ترینها  بزرگترین ایهالحزب کمونیسخخت دارای بزرگ یاعضخخا
انه و همانین به « تفحص حقیقت از میان واقعات مشخخخاص»ترین رو  عمیی

 ها.کردازنه. اینهاتت خصال ما کمونیستکار عمیی می

فحص ت»داشته باشیه  ولی  اقه رو   گر قا! اگر شما  قط  رزوهای بزرگ و تتر
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ه  یک زیکار عمیی نپرداه باشخیه  صمیمانه ب« حقیقت از میان واقعیات مشخاص
نقطی  بع  و مالکرتت  خامعضو خوب حزب کمونیست نیستیه.  قط  ردی خیال

 گهسخخختیخه. اگر بخالعتس  قط کار عمیی بتنیه و  اقه  رزوهای بزرگ و تخخختر
یه. یک ا کمونیزم باشخخیه  یک کمونیسخخت خوب نیسخختیه  بیته کارمنهی مبتذل

ا کمونیزم ر گتت که  رزوهای بزرگ و تترا عضو خوب حزب کمونیست  کسی
 با کار عمیی و رو  تفحص حقیقت از میان واقعیات مشاص کیونه دهه.

تخخت. ا داری زشخختکه جهان موجود تخخرمایه  رزوی کمونیزم زیباتخخت  در حالی
 خواهنه  ن را تغییرتخخت که اکثریت قا ع مردم میا خا ر زشخختی  نه نه ب دقیقا

توانی  خود را از واقعیت میدهنخه و جز تغییر  ن راهی نخهارنخه. در تغییر جهان  ن
گریزی  ی  از چنگ واقعیت بنتواکنی   یخا واقعیت را نهیه  بگیری   نه  نمی منتزع

واقعیت زشخت تسخیی  شوی . بایه خود را با واقعیت منطبق کنی   واقعیت را ه یا ب
ت را یبفهمی   جویای زنهگی و رشه واقعی باشی   با واقعیت زشت بجنگی  و واقع

ی   تخا بخه  رزوهخای خود تحقیق باشخخخی . بنخابرین  ما اعضخخخاء حزب تغییر ده
کمونیسخت  بایه وظیفه بزرگ کمونیستی خود را تغییر جهان  با همان مردمی که 

عهه  بگیری    غاز ه توانی   وراً بنه و از همان کاری که میا ما در تماس نزدیک
ر قای جوان مترر ای خطاهایی را که بعضخخخی از کنی . در اینجخا من بخایخه کخار 

مورد  –تمایل  نها به گریز از واقعیت یا نادیه  گر تن واقعیت  –شونه مرتتب می
دارنه  ولی غالباً  گانتقخاد قرار ده . خییی خوب اتخخخت که  نها  رزوهای تخخختر

کننه اینجا خوب نیست و  نجا ه  بهتر نیست؛ این کار خوب نیست و شتایت می
 نه  تاا در جسخختجوی یک جا و یک کار خیالی ن کار ه  بهتر نیسخخت. همیشخخه 

در هر حال  چنین جاها و چنین کارها  «. جهان را تغییر دهنه»نرمک بتواننخه نرم
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 جز در انهیشۀ  رزومنه  نها  موجود نیست.

اینسخت اتختنباط من از مقصخه کمونیزم  که کار تراتر امر ماتت. این همانین 
ای ما در هدهه.  عالیتما را تشتیل میبینی بینی و جهانترین قسمت حیات مه

 الغیر.تت وا تراتر عمرمان وق  همین

*** 

چون و چرای منافع شخصی یک عضو حزب از منافع تبعیت بی

 حزب:

بینی بینی کمونیسخختی و جهانغیر از اتخختقرار واضخخ  حیاته یک کمونیسخخت ب
 ع اکمونیسختی  بایه مناتخبات صخحی  و واضخ   میان منا ع شخخاصی خود و من

حزب برقرار کنه. اصخل مارکسخیسختی اینسخت که منا ع شاصی بایه تابع منا ع 
  و منا ع تالمهحزب  منخا ع جزئی تابع منا ع کیی  منا ع موقت تابع منا ع  ویل

 یک میت تابع منا ع دنیا بطور کیی باشه.

حزب کمونیست  حزب تیاتی و نماینهۀ کرولتاریاتت. حزب بغیر از منفعت  زادی 
تاریا هیاگونه منفعت و مقصخخخه خصخخخوصخخخی نهارد. بهرحال   زادی نهایی کرول
ام تخخت  زیرا کرولتاریا  اگر نتوانه تما کییولتاریا مسخختیزم  زادی بشخخریت بطورکر

ها و به عبارت دیگر بشخخخریت را بطور کیی  زاد کنه  مردم زحمتتش و تمام میت
   ادار نه تمام مردم زحمتتشتوانه خود را  زاد کنه. بهینجهت  کرولتاریا بایه ونمی

تمخام میخل م یوم و مردمی را که برای  زادی خود و باال بردن تخخخط  زنهگی و 
کننه  حمایت و رهبری کنه. بنابرین  تخخط   رهنگ و تخخیاتخخت خود مبارزۀ می
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منا ع  زاد شخهن کرولتاریا مشابه منا ع  زادی تمام بشریت و تمام میل م یوم و با 
اتت. بنابرین  منا ع حزب کمونیست همان منا ع  زاد شهن  ن غیر قابل انفتاك 

کرولتخاریخا و بشخخخریخت بطور کییسخخخت. همانین همان منا ع کمونیزم و تتامل 
تخت. بنابرین  تبعیت منا ع شخاصی اعضاء حزب از منا ع حزب  یعنی ا اجتماعی

تبعیخخت از منخخا ع  زادی  بقخخاتی و میی و تبعیخخت از منخخا ع کمونیزم و تتخخامخخل 
 عی.اجتما

ی قیه و شخرط منا ع شخخاصاینته یک عضخو حزب کمونیسخت بتوانه مطیقاً و بی
ه تخخخت که با  ن و اداری او با خود را در همه حال  تابع منا ع حزب کنه  مالکی

شخخود. چون کمونیزم بوتییۀ حزب  به انقالب و به مقصخه کمونیزم  تخنجیه  می
ست کرولتاریا و حزب کمونی یابه  اگر منا عکرولتاریا و حزب کمونیسخت تحقق می

 لطمه ببینه  هرگز کمونیزم تحقق ناواهه یا ت.

همیشخه و در تمام مسخایل  یک عضخو حزب کمونیست بایه منا ع حزب را بطور 
کیی در ن ر  ورد و منا ع حزب را  وق مسخخایل و منا ع شخخاصخخی خود قرار دهه. 

خود  رین منا عتترین کرنسخیب اعضخاء حزب اینست که منا ع حزب را عالیعالی
بهاننه. تمام اعضخخاء حزب بایه این اتخختنباط را در ایهئولوژی خود  با اتخختحتام 

باط اتتن« »روحیۀ حزبی» تت که  ن غالباً بعنوانا بوجود  ورنه. این همان چیزی
 ای . یک عضو حزب کمونیست بایهصحبت کرد « اتختنباط تازمانی»یا  « حزبی

مالح اتی را که دارای خصیت شاصی اتت نه  –همیشه حزب و منا ع حزب را 
در رأس ا تار خود قرار دهه. بایه مطم ن شخخود که منا ع شخخاص او با منا ع  –

او  که منا ع شاصی تخت. بهین ترتیب وقتیا حزب موا ق یا حتی با  ن مایوط
با منا ع حزب تعارن کیها کنه  قادر خواهه بود به منا ع حزب تسخخخیی  شخخخود و 
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ون کوچتترین تردیه و تسمل  ها نمایه.  ها کردن منا ع منخا ع شخخخاصخخخی را به
شاصی و حتی زنهگی در را  مقصه حزب   زادی  بقاتی و میی و  زادی بشریت 
بهون کوچتترین تردیه و حتی خودتخخختایی  عالیترین جیو  اخالق کمونیسخخختی 

تخخت. این جیو  صخخفای ا ترین جیوۀ کرنسخخیب یک عضخخو حزباتخخت. این عالی
 تت.ا ولتاری یک عضو حزبایهئولوژی کر

های شخاصخی و مستقل از منا ع حزب داشته باشنه. اعضخاء حزب ما نبایه ههف
های حزبی باشه. توانه جزئی از ههفهای شخاصی اعضاء حزب ما  قط میههف

اموزنه  لنینیستی بی –خواهنه تیوری مارکسخیستی المثل  اعضخای حزب ما می ی
ننه های وتیع را رهبری کنقالبی کیروزمنهانۀ تود شان را باال برنه  مبارزۀ ا قهرت

 عییهذا.های انقالبی را بوجود  ورنه و قسو انواع ماتی  تازمان

نفع حزب باشه  ه که ب هاتخت  تا وقتیاگر اجرای این کارها ههف شخاصخی  ن
تخخخت و حزب محققاً بوجود عه  زیادی از این قبیل ا هخای حزبجزئی از هخهف

غیر از این  اعضخخای حزب ما نبایه ه زبی احتیاج دارنه. ولی باعضخخاء و کادرهای ح
 ن  ریهای مستقل شاصی  مثل کسب مقام شاصی  قهرمانی  ردی و ن اههف

 تت  نقهر از ما ع حزبا هایی داشته باشنه  ممتنداشخته باشنه. اگر چنین ههف
 های حزبی مبهل گردنه.دور شونه که به اکورتونیست

های حزب کمونیزم را در ایهئولوژی خود منا ع و ههفاگر یک عضخخو حزب  قط 
وارد کنه  اگر هیاگونه ههف و مالح ۀ شاصی و مستقل از منا ع حزب نهاشته 

 کارهای زیرین اتت:به غرن و  روتن باشه   نوقت قادر باشه و اگر واقعاً بی

دقیق  ن رتوانه دارای اخالق بسیار خوب کمونیستی باشه. چون یک نقطهمی -1
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 توانهمی« مردم را دوتت بهارد و ه  از  نها نفرت داشته باشه»توانه رد  ه  میدا
به تمام ر قایش  انقالبیون و مردم کارگر و ادار باشخخخه و  نها را از صخخخمی  قیب 

مسخخخاوات ه ها به  نها کمک کنه  با  نه توانه بی چون و چرا بدوتخخخت بهارد  می
توانه ا ع شاصی خویش   زار نرتانه. میمناتخبت منه  نها به ر تار کنه و هرگز ب

خود را در مقام »باشه و « و اداری و باشنهگی»در مناتبات با  نها دارای روحیۀ 
توانه مشتالت دیگران را از ن رگا   نها مورد توجه قرار دهه می« دیگران بگذارد

 کار باشه.  نها مالح هه و نسبت ب

ترین توانه در برابر خبیثمی« کسنهدمیکسنهد  بر دیگران ه  ن ن به باود نمی»
شمن  امانی را با دترین روش را کیش گیرد و مبارزۀ بیدشمنان بشریت  مصممانه

مثل البمن ور د اع از منا ع حزب   بقه  زادی و بشخخریت دنبال کنه. یک ضخخرب
خییی کیش از  نته تخخخایر مردم جهان غصخخخه باورنه  غصخخخه »گویه: چینی می

ه  « کنهبعه از اینته تخایر مردم جهان شخادی کردنه  شادی میخورد   قط می
کنه و تخت که تحمل مشقت میا در حزب و ه  در میان مردم ناسختین کسخی

 این  تر نیست که وضعشه وقت ب گردد. هیچتت که متمتع میا  خرین کسخی
ی باین  تر اتت که  یا از دیگران کار انقاله تخت  بیته با از دیگران بهتر یا بهتر

مواقع خطر   تر جنگیه  اتخخت  یا نه؟ دربیشخختری انجام داد  و از دیگران تخخات
 ترینایسخخته و در برابر مشخختالت احسخخاس بزرگناکذیر میشخخجاعانه و تزلزل

ترین توانه در برابر  ساد ناشی از غنا و ا تاار بزرگکنه. بنابرین  میمس ولیت می
توانه در قبال  قر و کایین مقام میو شخخخهامت اخالقی را نشخخخان دهه.  وقاردرجه 

 مقاومت کنه و تردیه نشان نههه.

درجه شخخجاعت باشخخه. چون از قیه  ترینتخخت که دارای بزرگا همانین قادر -۷
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نترد  اتخخت  « کاری برخالف وجهان» تخخت  و هرگزا گونه خودخواهی  زادهر
ه و یهمان ترتیب که خورشه ص خود را نشخان دهه و بیتوانه اشختباهات و نقامی

دهنه  ما  کس از یک کسخخخوف یا خسخخخوف جزئی چهر  تابان خود را نشخخخان می
تت  زیرا مقصه او ا شجاع»اصال  کنه. او را ص خود یجسخورانه اشختباهات و نقا

 ار حقیقت در ش اوترته. نمی که او هرگز از حقیقت «اتتیک مقصخه عادالنه 
 باا ر. دههمی توضخخی  دیگران برای را حقایق میهارد هنگ تخخربینه شخخجاعانه

ضخخررش باشخخه حتی اگر باا ر ابراز ه ب قتاًموحتی اگر عمیش  .جنگنهمی حقیقت
حقیقخت مورد حمالت گوناگون قرار گیرد  حتی اگر مقاومت و منع اکثریت ع ی  

فراد ا تاخار میز( نمایه و حتی اگر درین را  نمردم او را مجبور بخه انفراد موقخت  ا
را بگیرد  حقیقت را ترا راز توانه جیوی جزر و مه  ته  باز ه  میاخطر ه جانش ب

مه نههه. تا  نجا که در یه قهرت  و نگا  دارد و هرگز تن به تسخخیی  در برابر جزر
 ترته.اوتت  از هیچ چیز نمی

 نه لنینیزم را تحصخخیل ک –توانه به بهترین وجه تیوری و مته مارکسخخیزم می -۹
 اهه  نمایه.بیعت واقعی اوضخاع را  با  راتخت و لیاقت مشمسخایل را مالح ه و  

تت  از اضطرابات و  رزوهای ا ن ر  بقاتی اتختوار و صخری چون او  دارای نقطه
ه  کن شخخفته می  ه  حقیقت   لود  و شخخاصخخی که مالح اتش را دربار  اشخخیا  و

ها  حقایق و جعییات را در ام تیوریمتخخخت. او دارای تیقی عینی اتخخخت. تا عاری
 نیست. گوقربانتنجه و بیه جریان کراتیک انقالبی می

 ریب و ریاترین و شخخادترین ا راد باشخخه. ترین  بیتوانه صخخادقهمانین می -٩
کنه  چون  رزوهخای خودخواهخانخه نخهارد و چون هیچ چیز را از حزب مافی نمی



توان یک کمونیست خوب بود؟چگونه می 56  

 

غیر از  11«هیچ چیز نهارد که از گفتنش بهیگران بترته»المثل چینی بنابر ضخرب
ا چیز دیگری نهارد که برای  ن حزب و انقالب  نفع و ضخخرر شخخاصخخی ی عمنا 

که کار  وقتی«. توانه خودش  ناظر اعمال خودش باشخهمی»خا ر شخخود. کریشخان
مسخختقیی دارد و کسخخی مواظبش نیسخخت و  رصخخت مناتخخبی اتخخت که انواع 

ه   های بعهکاری نتنه. کار او در تالکنه که غیطها را بتنه  دقت میکاریغیط
ترته رته. او از انتقاد دیگران نمین ر میه حزب بتی شود  موا ق منا ع  رکه بر
 یلهمین دله توانه با شجاعت و صمیمیت  دیگران را مورد انتقاد قرار دهه. بو می

  ریب و ریا و شاد باشه.توانه  صادق  بیتت که میا

توانه باا ر نفس و مناعت باشخخخه. میتوانخه دارای عخالیترین درجۀ عزتمی -9
ترین  صخخبورترین و تخخازگارترین ا راد باشخخه و حتی   مالی منا ع حزب و انقالب

عخهالتی را بهون احسخخخاس مالل و تحقیر و بی در صخخخورت لزوم انواعتوانخه می
بازی  تحمل کنه. چون مقصخه و من ور شخاصی نهارد. نه احتیاجی دارد تمیق لج

 الطاف شخاصخی دیگری نیست  بهینخواهه تمیق بشخنود. متوقعبگویه  و نه می
جهت احتیاج نهارد که برای اتخخختمهاد از دیگران خود را خفی  کنه. باا ر منا ع 

کنه  تط  تخت  جان و تالمت خود را حفم میا حزب و انقالب مواظب خودش
برد  ولی اگر الزم باشخخه باا ر بعضخخی مقاصخخه معیومات تیوریک خود را باال می

کشخخه  و کاری  مه  حزب و انقالب تحمل دشخخنام کنه  بارهای تخخنگین بهوش
ترین ترین کار را بهون کوچکترین و مه ش نیست  مشتلابتنه که موا ق میل

 گذارد.دهه و میهان را خالی نمیتردیه انجام می

                                           
 (مترج .«  نهارد کاتهنی  زیر ایکاته هیچ: »گویهمی  ارتی المثلضرب 11
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بشخخری  لیترین  ضخخایک عضخخو حزب کمونیسخخت بایه واجه بزرگترین و گرانمایه
روحیۀ  یعنین ر دقیق و صری  حزب و کرولتاریا  باشخه. همانین بایه دارای نقطه

ول تخت زیرا اصا حزبی و کاراکتر  بقاتی( باشخه. اصخول اخالقی ما بسخیار دقیق
انهۀ ماخالقی کمونیزم و کرولتاریاتخخت. اصخخول اخالقی ما مبتنی براتخخاس عقب

حفم منا ع  ردی یا عهۀ معهودی اتختثمارگر نیسخت  بالعتس  اصول اخالقی ما 
ات دی نهایی بشریت بطور کیی و نجمبتنی بر اتخاس کیشخرو منا ع کرولتاریا   زا

جهان از ویرانی و بنای یک دنیای شخخاد و زیبای کمونیسخختی اتخخت. برای یک 
عهودی از خود یا گرو  مترین و نارواترین کار  نست که بنفع کمونیست  ناشایست

کخاری کنه. ولی اگر قرار باشخخخه که در را  حزب  در را   بقه و نجات مردم   خها
رین ت زادی بشریت  در را  تتامل اجتماعی و در را  منا ع بزرگ میی  یعنی در را 

ها میییون مردم اتخخت  هاکاری شخخود  عهۀ اکثریت بشخخریت که شخخامل میییون
ه و کنندغهغه خا ر مرگ را اتتقبال میبیشخماری از اعضخاء حزب کمونیست بی

اء ضخخخدهنه. اکثریت ع ی  اعرگونه  هاکاری تن میه بهون کوچتترین تردیه به
مرگ »یا « ایثار جان در را  مقصخخه گرانمایه»حزب کمونیسخخت در صخخورت لزوم 

 کذیرنه. نه از اینرا چون امری مسخخی  و مسخخجل می« باا ر راتخختی و درتخختی
شخان برای ا تاار و شخهرت لک زد  اتت   جهت که دچار خواب و خیالنه یا دل

ه . از این روتت کجهت اتتنباط عیمی از تتامل اجتماعی و  گاهی اتته بیته ب
ا غیر از این  مه تت. با ترین اصول اخالقیاصخول اخالقی ما  بزرگترین و عیمی

« اتیما وق  بق»معتقه نیسخختی  که اصخخول اخالقی کیی به اصخخطال  بزرگتر و 
« اخالقی»تری در یک جامعۀ  بقاتی وجود داشخخته باشخخه. چنین اصخخول عیمی
اصخخطال  اصخخول اخالقی در حقیقت ایسخخت. این به چرت و کرت و مزورانه حرف

عهۀ قییل از اتخختثمارگران اتخخت. اینگونه اتخختنباط از  مبتنی بر حفم منا ع یک
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ها تکمونیس بود  اتت.  قطهمیشخه دارای خصیت ایهالیستی « اصخول اخالقی»
  بازه  ما کننههستنه که اصول اخالقی را بر اتاس ماتریالیزم تاریای مبتنی می

ه  شختارا اصول اخالقی را بر اتاس منا ع مادی مبارزۀ کمونیسخت ها هسختی  ک
 کنی .باا ر رهایی کرولتاریا و بشریت بنا می

اینهۀ تت  بیته نما  رد اعضاء حزب –حزب کمونیست نه تنها نماینهۀ منا ع  رد 
المهت تمام کارگران و نماینهۀ رهایی بشخخریت اتخخت. منا ع حزب نه منا ع  ویل

تخخت  بیته تبیور منا ع تمام کارگران و ا حزب ی رد اعضخخاتنها تبیور منا ع  رد 
غیر از منا ع کرولتاریا و رهایی بشریت  حزب کمونیست ه تت. با رهایی بشخریت

منا ع و مقاصخخهی دیگری نهارد. بنابرین  حزب کمونیسخخت را نبایه یک دتخختۀ 
محهود و کوچک مثل یک صخن   رن کرد که  قط کی منا ع شخخاصی اعضاء 

 ای داشته باشه  کمونیست نیست.هرکس که چنین ن ریهتت. ا خویش

تت. بعضی اوقات ا البته  یک عضخو حزب دارای منا ع شخاصی و رشه شاصی
تخخت منا ع شخخاصخخی عضخخو حزب با منا ع حزب تصخخادم کنه یا با  ن ا ممتن

چون و چرا  ای کیش  یه  عضخخخو حزب بایه بیمتناقض شخخخود. اگر چنین حادثه
فعت حزب کنه  نبایه منفعت حزب را برای جیب منفعخت شخخخاصخخخی را  های من

ای جایز منفعت شخخخاصخخخی لگهمال نمایه  این کار با هیچ عذر و بهانه و مقهمه
 نیسخت. چون منا ع و رشخه شخاصخی اعضاء حزب با منا ع و رشه حزب مایوط

 تخخخت  کامیابی و کیروزی حزب و  بقه  همان کامیابی و کیروزی اعضخخخاء حزبا
و  و حزب   قط در جریان مبارزۀ برای رشخخه  کامیابیتخخت. بنابرین  یک عضخخا

ن ور مه توانه بتوانه امیه رشه داشته باشه. یک عضو حزب نمیکیروزی حزب می
تالش برای رشخه شخاصخی خویش  از رشه حزب کنار  بگیرد. خالصه   قط در 
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ن کنه  بهوجریان مبارز  برای رشه  کامیابی و کیروزی حزب  عضو حزب رشه می
تخخت. بنابرین  منا ع شخخاصخخی یک عضخخو حزب  ا شخخه او اصخخالً غیرممتن ن  ر
 توانه و بایه کامالً مشابه منا ع و رشه حزب باشه.می

یخک عضخخخو حزب ما  یک  دم معمولی نیسخخخت. او جنگاور  کیشخخخاهنگ و  گا  
کرولتاریاتت. او نبایه  قط نماینهۀ منا ع خویش باشه. او بایه ثابت کنه که نماینهۀ 

گا  منا ع و ایهئولوژی کرولتاریاتت. چون یتی از نماینهگان کرولتاریاتت  زنه  و  
ما کادر و ا –منا ع شخاصی او نبایه نقطۀ مقابل منا ع حزب و کرولتاریا قرارگیرد 

تخخت که به نماینهگان زنه  منا ع کیی کرولتاریا بهل ا رهبران حزب  بسخخیار الزم
با منا ع و مقاصخخه کیی حزب و شخخونه و کامالً منا ع و مقاصخخه شخخاصخخی خود را 

وانه تکرولتخاریخا ممزوج کننخه. در اوضخخخاع و احوال کنونی چین  تنها کرولتاریا می
همین جهت  اعضخخخاء حزب ما  ثابت ه بهترین نماینهۀ منا ع  زادی میی باشخخخه. ب

 کرد  انه که بهترین نماینهگان منا ع میت بطور کیی هستنه.

اعضاء حزب ما با  ن توجه کننه ولی یک جنبۀ که بایه  یستالهمسااین یک جنبه 
 دیگر ه  وجود دارد:

 اینحال با هست  ه  حزب اعضاء شاصی منا ع شخامل  منا ع کیی حزبچه گرا
تمام منا ع شخخاصخخی اعضخخاء حزب باشخخه.  شخخامل توانهنمی حزب کیی منا ع

 بازه  حال هر در. گر ت نادیه  نبایه و تواننمی را حزب عضخخو یک شخخاصخخیت
عالو  بر  ن   .کنه حل بایه که دارد شاصی مشختالت بعضخی حزب عضخو یک

 نه. از اینش  رشخخه کاش و اتخختعهاد ماصخخو ااحتیاج دارد که بنابر شخخاصخخیت
دهه که زنهگی خصوصی و خانوادگی خود را می جهت  حزب به اعضاء خود اجاز 
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بسخازنه و شخاصخیت و اتختعهاد ماصو  خود را تا  نجا که ناقض منا ع حزب 
نباشخخه تتامل باشخخنه. گذشخخته از  ن  حزب  در تمام اوضخخاع و احوال ممتن  با 

نفع حزب رشه دهنه  ه ا  بکنه که شاصیت و اتتعهاد خود راعضاء خود کمک می
گذارد  و حتی تشویقات دهنه  لوازم کار در اختیارشخخان میبا  نها کار مناتخب می

ط ممتن  حزب مواظب یدارد. همانین  در تمام شراالزم را دربارۀ  نها معمول می
المثل کنه   یتخخت و این منا ع را حفم میا منا ع شخخاصخخی الزم اعضخخاء حزب
کنه که تحصیل و مطالعه کننه  با  نها کمک برای اعضاء خود امتاناتی  راه  می

در صورت لزوم   –کنه که مشختالت خصخوصی و بههاشتی خود را حل کننه می
ذا. عییهکنه  و قسبرای نگاههاری ر قا  بعضخخی کارهای حزبی به  نها محول می

قصخود از این تصمیمات چیزی جز حفم منا ع حزب بطور کیی نیست  بهرحال  م
ل زیسخخت  کار و  موزش را برای اعضخخاء خود یزیرا اگر حزب نتوانه حهاقل وتخخا

حزب   یتسمین کنه تا بتواننه با شخور و شوق و بهون دغهغۀ خا ر کار کننه  وظا
اجه که با مشخختالت اعضخخاء حزب مو شخخود. رهبران مسخخ ول هنگامیاجرا نمی

 شونه  بایه به این نتته توجه کننه. این جنبۀ دیگر مسسله اتت.می

 ای از منا ع حزبخالصخخه کالم  نته  یک عضخخو حزب بایه بی هیچ شخخییه کییه
تبعیت کنه. بایه بینهن ر و نوع دوتخت باشخه  نبایه هیاگونه مقاصه و مالح ات 

زب . نبایه از حشخاصخی داشخته باشه. در هیچ جا نبایه  قط به  تر خودش باشه
تقاضخخاهای شخخاصخخی زیاد بتنه  تخخرزنش بتنه که چرا به او تر یع مقام نهاد  و 

 تشویقش نترد  انه.

ش ا خرین حه توانایی عالو  بر  ن  یک عضخخو حزب بایه  در هر وضخخع و حال با
امان تخخط   گاهی و معیومات بیاموزد و خود را اصخخال  کنه. بایه شخخجاعانه و بی



توان یک کمونیست خوب بود؟چگونه می 61  

 

تری به های بیشها و مساعهتنیستی خود را باال برد تا کمکلنی –مارکسخیسختی 
که با مشخختالت اعضخخاء حزب حزب و انقالب بتنه. حزب و رهبران حزبی موقعی

شخخونه  بایه به وضخخع کار  زنهگی و  موزش  نها توجه کننه  تا اعضخخاء روبرو می
ر را  را دشان  حزب خهمت کننه  تا رشه یابنه و  گاهیه حزب امتان یابنه بهتر ب

ه واقعًا ه. ماصوصاً به ر قایی کاننمقصخه انقالبی کرولتاریا به باالترین درجه برتخ
نه  بایه توجه زیاد مبذول شود.  قط از این را   یعنی از ا بینهن ر و خیرخوا  عموم

 توانه منتفع شود.را  بذل توجه به هر دو جنبه و تیفیق  نها  حزب می

*** 

 های غلط در حزب:ایدئولوژیهای انواع مختلف نمونه

رار بینی کمونیستی  اتتنباط از مقصه کمونیزم  و اتتقبینی و جهانر قا! اگر حیات
مناتخبات صخحی  میان منا ع حزب و منا ع اعضخا حزب را مالك تقوی  اعضا و 

و   رف  بسخخخیاری از اعضخخخا بینی  که از یککادرهای حزب مان قرار دهی   می
تواننه تخخرمشق تایر اعضا حزب قرار می  هکننیتطبیق مکادرهای با این مالك 

ننه  کگیرنه و از  رف بعضی اعضا حزب و کادرها هنوز با این مالك تطبیق نمی
در اینجا بایه  و هنوز ک  و بیش دارای انواع ایهئولوژی های ناصخخخحی  هسخخختنه.

 ل کهصخخخریحخاً و بطور کیی متذکر  نها بشخخخوم  تا ر قای ما بتواننه در همان حا
 مشغول کرورش خود هستنه   نها ه  مورد توجه قرار دهنه.

هایی اتت؟ های اتخاتخاً نادرتخت در میان ر قای حزبی چه ایهئولوژیایهئولوژی
 :برشمردزحمت  بشر  ذیل ه توان ب نها را می
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 تنها منسوب به قشرهای ماتی  اجتماعانه نهکه وارد حزب ما شخه  اوالً   نهایی 
های ماتی  همرا  دارنه. با اینته غالب اعضاء  برای  ن اصه و انگیز نه  بیته مقا

خا ر تحقق کمونیزم  باا ر مقصخخخه ع ی  رهایی ه حزب  مخه  انخه کخه بخه بخ
ل یدال هاعضاء دیگری ه  هستنه که ب کرولتاریا و بشریت بجنگه  با اینحال هنوز

ی دهقان   تر المثل  بعضخخی ر قاو برای مقاصخخه دیگر وارد حزب شخخه  انه.  ی
تت که ا« تخرکوبی مستبهین محیی و تقسی  اراضی»کردنه کمونیزم  همان می

ه کمونیزم دانستنه کحزب کیوتتنه نمیه که اینها ب ای   وقتیما تابقاً عمیی کرد 
 ور عمه  باا ر ه واقعی  کرمعناتر از  نسخت. در حال حاضخر  شمار  ا رادی که ب

ژاکنی به حزب خا ر جبهه متحه میی ضخخهه بها و سخختیمبارزۀ ضخخهژاکنی کمون
تخخت. بعضخخی ا راد دیگر العالج به حزب کیوتخخته انه زیرا در ا انه  معهودکیوتخخته

جامعۀ را  گریزی نیا ته انه  نه تجارتی داشته انه  نه کاری و نه مهرته که در  ن 
ن ی ترباهای خود بگریزنه یا به ازدواج اجخواتته انه از خانواد درس باواننه  می

مناتخخبت حیثیت حزب  وارد حزب شخخه  انه  یا ه ها بعییهذا. بعضخخینههنه و قس
ن توانه چیکه حزب کمونیسخخت می –زور مبه  ه ولو  قط ب –تشخخایص داد  انه 

ها کردنه کمونیسخخختباالخر  حتی ا رادی بودنه که حسخخخاب می را نجات دهه. و
شخخخان  نها را وارد  ها و دوتخخختانها را کایین خواهنه  ورد یا قوم و خویشمالیات

و  بینیتخخخت اینگونخه ر قخا  اقه حیاتا حزب کرد  انخه و غیر . بسخخخیخار  بیعی
تواننه ع مت و مشخختالت بینی روشخخن و قطعی کمونیسخختی هسخختنه  نمیجهان

اتخختوار کرولتاری اتخختقرار یابنه.  تواننه در مقرمقصخخه کمونیزم را درك کننه  نمی
تحول  ای نقاطای  اقه تحول و کار تت که در کار ا  بیعیبنابرین  بازه  بسخیار 

. اینها دهنهکننه و تغییر حال نشان میط  بعضی از  نها نوتان مییای شخراو کار 
حزب  ورد  انه. در نتیجه  ه ها را با خود بهخا و شخخخبه ایهئولوژیانواع ایخهئولوژی
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تخخخت. در غیر ا ت مه نهایشخخخهن و کرورش  نها یک امر بی موزش  نها   بهیه 
 تواننه به جنگاوران کیشاهنگ کرولتاریا بهل شونه.تت که نمیا اینصورت  واض 

با وجود این  این مسسله  بهیاوجه یک مسسله خطرناك نیست.  ری بعضی مردم  
ه و بجوین ریفمانه تا حزب  مه ه انه  بگا  خود قرار داد حزب کمونیسخخت را تتیه

ار توانی  بگویی  کها نمیهمۀ این حرف ت کننه ولی باهای حزب را حمایتیاتت
یر غه  نها در جسختجوی حزب  اشتبا  نترد  انه. ما این ا راد را ب .غیطی کرد  انه
 نها بایه  کنی .اتتقبال می –ن انیست  جاتوتان  دشمنان و خایاز عناصر اکورتون

زم و  ه  بیشتر کمونی برنامه و اتخاتنامه حزب را بپذیرنه و مراعات کننه  مطالعه
 حزب انجام دهنه  عالو ه تواننه کس از ورود ببرنامه و اتخخخاتخخخنامه حزب را می

تواننه در جریان مبارزۀ بیشخختر  بهیه  شخخونه و شخخان می لعاتابرین  براتخخاس مط
 های بسیار خوبی بار  ینه.کروش یابنه و کمونیست

 حزب  کمونیزم وه از ورود بالحقیقخت  نبخایه از عه  زیادی  یب کرد که قبل  ی
ین همه تت. با برنامه و اتخاتنامه حزب را عمیقاً  همیه  باشنه  زیرا  یب محال

تخخت که ما قبول اتخخاتخخنامه حزب را شخخرط ورود در حزب قرارداد  و  ه  ا دلیل
ای . با اینته این کامل برنامه و اتخخاتخخنامه حزب را شخخرط ورود در حزب نهانسخخته

تواننخخه در جریخخان نهضخخخت داننخخه  میونیزم را کخخامالً نمیا راد هنوز معنی کم
در جریان  کمونیستی و نهضت انقالب به جنگاوران  عالی بهل شونه. عالو  برین

حرارت بخخه تواننخخه از را  تحصخخخیخخل و کرورش کرمبخخارزۀ  والنی انقالبی  می
 های عالی و  گا  مبهل گردنه. گذشخخته از  ن  اتاتنامه حزب ما مقررکمونیسخت

حزب وجود نهارد(. ه نه از حزب اتخختعفا کننه   زادی برای ورود با دارد که  زادمی
اگر یتی از اعضا ایمان عمیق به کمونیزم نهاشته باشه  نتوانه زنهگی دقیق داخل 
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تخخخت که از حزب بیرون رود. ا هر دلیل دیگر   زاده حزبی را تحمخل کنخه  یخا بخ
های کمونیزم ماال  ننمود   در  عالیت که اتخخرار حزبی را  اش نترد   با تاوقتی

دهنه که بیرون رود او اجاز  میه تاریبی ضخهحزب شرکت نهاشته اتت  حزب ب
 انهرا که در حزب خزیه  ینانها و خاگذارد. اما اکورتونیستحال خود میه و او را ب

 .شودترتیب کاکی حزب ما تسمین می کنی . بهین بعاً اخراج می

ولوژی بعضی از اعضا حزب ما هنوز  ثار بالنسبه شهیه انهیویهوالیزم و ثانیاً  در ایهئ
 شود.کرتتی دیه  مینفع

کنه: بعضخی ا راد موقع حل مسایل  رق ذیل ت اهر میه این نوع انهیویهوالیزم ب
نه و منا ع شاصی خود را تبک تنگین ا واکسمعین  منا ع شخاصخی خود  دل

من ور بعضخخی ه شخخونه و از کار حزبی برم میها تخخرگکاریخورد ه کننه؛ یا بمی
ولی  یا هانه یک مسسله اصه بکننه که بکننه؛ تعی میمقاصه شاصی اتتفاد  می

 بهانه منفعت حزب  دق و دل شاصی خود را تر بعضی از ر قا در وردنه.ه ب

که موضخوع حقوق و مزایا و تخایر چیزهایی که با زنهگی خصخوصی ارتباط  وقتی
خواهنه از دیگران جیو بیفتنه  با باالترین کادرها شخود  همیشه میدارد مطر  می

ل اتخختفاد  یچشخخمی کننه و برای حصخخول این مقصخخود  از تمام وتخخارقابت و ه 
کننه. ولی کای کار که در این قبیل چیزها  ار ه  میه وقخت بخ نمخاینخه   نمی

ها تیته تاتیا راد ضخعی  مقایسه شونه. وق خواهه باشخان می یه  دل میان می
ه گذارنه. همیشگریزنه. در موقع خطر کا به  رار میها میدر کیش اتت  از تاتی

کننه عهۀ بیشخختری گماشخخته در اختیار شخخان گذاشخخته شخخود. همیشخخه تقاضخخا می
خواهه با ا تااری که به حزب ها باشخخه. میخواهنه  خانه شخخان بهترین خانهمی
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زهای کننه همه چی ن تهی  باشنه. تعی میگیرد  ا اد  بفروشخنه  و در تعیق می
یک از کارهایی که دره  خواهنخه در هیچخوب را انحصخخخار خود کننخه  ولی نمی

 بره  و شیوغ و کیوغ اتت شرکت داشته باشنه.

ر قخا! چنین ا رادی در حزب مخا وجود دارنخه. مغز  نها  کنه  از ایهئولوژی  بقات 
 ویشهر کسی بفتر خ»ی از قبیل یهاثلالمضربه تخت. اینها حتی با اتختثمارگر

ایی در دنی« »انسان حیوان خودکرتتی اتت« » تر ریش اتته تخت  کوتخه با
اعتقاد « تخخت یا ابیها لو همه چیز در  ن هسخخت   دم بینه ن ر  یا تخخاد  که این
 نهخخا بمن ور توجیخخه خودکرتخخختی و انخخهیویخخهوالیزم خود  از اینگونخخه  دارنخخه.
 کننه.اتتثمارگر اتتفاد  میهای  بقات المثلضرب

ز شخختل اشخختباهاتی اه در داخل حزب ب کراراًاینگونه انهیویهوالیزم خودکرتخختانه  
ها  تخخختتاریزم و هخای خخارج از اصخخخول  مبخارزات دتخخختخهقبیخل جر و بحخث

شخختل عهم رعایت انضخخباط حزب یا ه کنه. همانین بت اهر می 1۷دکارتمانتالیزم
های خارج از اصخخخول از منا ع غخالخب جر و بحثنمخایخه. زدن  ن  بروز میبره 

ای غالباً منا ع  ردی یا منا ع اقییت گیرد. در مبارزات دتتهشاصی ترچشمه می
 ای خارجگیرد. اینگونه ا راد در جریان مبارزات دتخخختهما وق منا ع حزب قرار می

 هزننه  به بعضی اشاا  بتازمان و انضباط حزب را بره  می اصخول   گاهانهاز 
کننه. با بعضخی اشخاا  دوتت شخیوۀ خارج از اصخول  یا از روی عمه حمیه می

شخخونه به این من ور که باه  دعوا نتننه  یار و یاور ه  باشخخنه  و از همهیگر می

                                           
1۷ Departmentalism 



توان یک کمونیست خوب بود؟چگونه می 66  

 

 تجییل نماینه.

امخا در مورد دیپخارتمخانتالیزم بایه گفت که دیپارتمانتالیزم با اینگونه انهیویهوالیزم 
قط شود که یک نفر ر یق   تالیزم بطور عمه  ناشی از این می رق دارد. دیپارتمان
 گیرد. از اینبینخه  وضخخخع کیی و کار دیگران را در ن ر نمی منخا ع جزئی را می

رود  که دنبال منا ع کار خود جیو میه شخخخود   نقهر بجهت  مرتتب اشخخختبا  می
تت ا چیزیگردد. اگر از ن ر تخیاتی صحبت کنی   این عمل مزاح  دیگران می

 1۹شبیه  گییهیزم.

م که مرتتب اشخختبا  دکارتمانتالیز الزم نیسخخت انگیز  و نقاط شخخروع کار ر قایی
رد. با توان با انهیویهوالیزم اشتبا  کشخونه خییی به باشه. البته این عمل را نمیمی

وجود این  ا رادی  رز تفتر انخهیویخهوالیسخخختی دارنخه غخالبخاً مرتتخب اشخخختبا  
 شونه.تی میدکارتمانتالیس

ثالثاً خودکسخخنهی  میل به قهرمان شخخهن  خودنمایی و غیر  هنوز ک  و بیش در 
تخخت.  تر و ذکر ا رادی که دارای ا ایهئولوژی عهۀ کمی از ر قای حزبی ما باقی

خواهه شخخخان می تخخخت. دلا شخخخان در حزب نه  متوجه مقاما اینگونه ن ریات
 شخخان را بگوینه و تحسخخین تمیق خواهه تخخایر ا رادشخخان میخودنمایی کننه  دل

شخخان  زد  که در صخخ  رهبران قرار گیرنه. از قهرتشخخان کننه. دل شخخان لک
کننه  دوتت دارنه  دم معتبری شناخته شونه  خودنمایی کننه  و تخوءاتتفاد  می

ناکذیر هسخخختنه. اینها همخه چیز را در حیطخۀ قهرت خود در ورنه. این ا راد تحمل

                                           
1۹ Guildism 
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 خواهنه کار  نیکار کرزحمت بپردازنه  نمیه خواهنه بنمیتت  ا شخان کرباد دماغ
غبغب ه اد بورنه  ب که یک مو قیت جزئی بهتت می نه  وقتیا بتننه  اینها متتبر

کننه کننه  مثل اینته در دنیا مثل و ماننه نهارنه. تخخعی میانهازنه و تحت  میمی
ن بر اتخخاس تسخخاوی و با تواننه با دیگراالشخخعاع قرار دهنه  نمیدیگران را تحت

و ا اد  دارنه  دوتت دارنه امروز نهی کننه  دتتور  تتبر روتنی و ادب ر تار کننه. 
ران کننه باالتر از دیگصخادر نماینه و  قا باالتخر دیگران شخونه. همیشه تعی می

روتنی ها با  کذیرنه  از تایرین  ماصوصاً از تود باشخنه  دتتورات دیگران را نمی
« قامتر یع م»کننه. دوتخخخت دارنه گیرنخه و انتقاد دیگران را قبول نمیدرس نمی

« وعهوای مطب»تواننه دررا نهارنه.  قط می« تنزل مقام»بگیرنه ولی تاب تحمل 
را نخهارنه. تاب تحمل حمالت یا « هوای نخامطبوع»کخار کننخه  قخهرت کخار در 

از »و احوال تطبیق دهنه.  شخخان را با اوضخخاع تواننه خودها را نهارنه و نمیناروایی
ای نیستنه که در موقع لزوم حق خود را مطالبه کننه و در موقع زمر  ا راد برجسته

هنوز از شر هوس شهرت  که در  نها ریشۀ عمیق «. لزوم مهر تتوت بر لب زننه
و  «مردان بزرگ»کننه در را  مقصه کمونیزم به دارد خال  نشخه  انه  تعی می

ل ای برای حصوگونه وتییهونه و حتی باکی نهارنه که از هرشخبهل « قهرمانان»
 نه  وقتیمقصود برته تواننه بکه نمی اینگونه  رزوها اتتفاد  کننه. بهرحال  وقتی

گیرنه  خطر تزلزل  نها را ی و تخخخردی ر قا قرار مییاعتنخاکخه در حزب مورد بی
 اقیبقات اتخخختثمارگر بگونه ا راد بقایای ایهئولوژی   کنه. در مغز اینتههیه می

 صهر کمونیستی هستنه. همنه نه دارای تعهتت.  نها نه ع مت کمونیزم را میا

ه و و بعضی از ر قا خییی الیقن نیستنه.  مهی کمونیست ها از خود راضی و مغرور 
المثل  هخای بزرگ بهتخخخت  ورد  انه.  یکخاری را خوب انجخام داد  و مو قیخت
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ل شخخه  انه  یا یها ناار نفر رهبری کرد  و به کیروزیران هزاا سخخران ارتش ما هز
ای مخا در نقخاط ماتی   بخا کار خود  اوضخخخاع بسخخخیار حزب و رهبران کخار تود 

 مساعهتری  راه  کرد  انه.

دتخخت  ورد  ه و شخخایان غرور ب« بزرگ»های تخخت که این ا راد مو قیتا ممتن
ابل زم بطور کیی چیز قها بالمقایسخخخه با مقصخخخه کمونیباشخخخنه  ولی این مو قیت

ه برای  دمی ک«. ایسخخت در برابر اقیانوسقطر »ای نیسخخت. مو قیت  نها مالح ه
ها چیزی که مغرورکننه  بینی کمونیسخختی اتخخت  واقعاً این مو قیتدارای جهان
 باشه نیست.

مقام شاصی ا راد  مقام شاصی چیست که تبب اضطراب و دغهغه خا ر شود؟
ام یک امپراتور باالتر رود تاز  مقام امپراتور بالمقایسه با مقام توانه از مقهرگز نمی

ایست در قطر »یک جنگاور را  کمونیزم  کاهیست در برابر کوهی. بقول اتتالین 
 خوب  کس عیت دغهغه خا ر و الف و گزاف چیست؟«. برابر اقیانوتی

ان شخخخماری قهرمانمخان در را  مقصخخخه کمونیزم  بخه عخهۀ بی ری مخا  در حزب
کمونیسخت و بسخیاری رهبران حزبی که دارای اعتبار و مقام باشنه  محتاجی . در 

ه. نا حال حاضخخخر  قهرمانان و رهبران انقالبی که دارای اعتبار باشخخخنه  خییی ک 
ها  عهۀ بسخخیار زیادی انقالبی کمونیسخخت را تخخت که در تمام زمینها هنوز الزم

 ن را  توانتت که محققاً نمیا مهمی بهیه  کنی  و کرورش دهی . این امر بسیار 
ه دانه کک  بگیرد  مسخخیماً نمینهیه  گر ت. هرکسخخی که این موضخخوع را دتخخت

جیو تخخوق دهه. بنابرین  ما بایه هنوز ه  بر میزان ه چگونه مقصخخه کمونیزم را ب
ال ی . در حیمان برای کیشر ت در را  انقالب بیفزاهشخیاری و شخوق اعضاء حزب
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کنی . مثالً بعضخی از اعضاء حزب ما  ینه به انهازۀ کا ی کار نمیحاضخر  درین زم
کننه و عالقۀ  نها به تیاتت و تیوری کا ی نیست  این حقیقت خییی مطالعه نمی
 گوا  ن ر ماتت.

بنابرین  ما ماال  قهرمانی  ردی و خودنمایی هستی   ولی محققاً با شوق اعضاء 
 اءترین خصخخال اعضخختی از گرانمایهحزب برای کیشخخر ت ماال  نیسخختی . این ی

ری و کمونیستی برای کیشر ت  با شوق حزب کمونیسخت اتخت. ولی شوق کرولت
 ردی برای کیشر ت کامالً  رق دارد. شوق کرولتری و کمونیستی جویای حقیقت 

ت خا ر حقیقه کنه و باالتر از همه به مسثرترین وجه باتخخت  حقیقت را حفم می
ل نسخیت  و دارای ماهیت مترقی اتت. یهود و ثغوری قاجنگه. برای تتامل حمی

 تخخخت  دارای ماهیت مترقی محهودا ولی شخخخوق  ردی تا  نجا که  رد همرا   ن
خا ر منا ع شاصی  ردی  ه تت  و عالو  بر  ن دارای میهان دیه نیست  زیرا با

کنه یا کج و معوج گیرد   ن را مافی میغخالبخاً  گخاهخانخه حقیقخت را نخهیه  می
 تازد.یم

بنخابرین  ر قخای مخا بخایخه بفهمنخه که رهبران و قهرمانان حقیقی کمونیسخخخت  
کننه یا خودکرتخخت و خودخوا  نیسخختنه.  نها که خود را به رهبری منصخخوب می

ام مقه تواننه در حزب ما بزننه هرگز نمیشخخاصخخاً برای رهبری گریبان چاك می
رهبران محیی  با کشخخختیبانی  رهبری برتخخخنه. تمام رهبران  خوا  رهبران میی  یا

باشخخه. و عهۀ اعضخخاء حزب ما اشخخاا  خودخوا   عاشخخقان رهبری میه مردم ب
زد  و باد در شخخخان برای رهبری لک نمایان و  نها را که دل دقهرمانی  ردی  خو

یک از اعضخخاء حزب حق نهارد  کننه. هیچنهازنه  به رهبری انتااب نمیابینی می
ا  یب کننه که  نها را رهبر خود کننه یا مقام رهبری  نها هاز تخایر اعضاء و تود 



توان یک کمونیست خوب بود؟چگونه می 70  

 

ترین ههف شاصی نهارنه  را حفم نماینه.  قط  نعه  از اعضخاء حزب که کوچک
که به حزب و ادارنه  که دارای اخالق و خصخال عالی کمونیسخختی هستنه  که بر 

 ینه  که واجه شخایسختگی تیاتا مسخیط لنینیزم –تیوری و متههای مارکسخیزم 
ماً و شخخخهیهاً یتواننه عمالً کار حزبی را ادار  کننه  که دانه  که میا قخابخل توجخه

 ها را جیب کننه و ازتوانه اعتماد حزب و تود رونه  میکننه و کیش میمطالعه می
 این رهگذر مقام قهرمانان و رهبران را  کمونیزم را احراز نماینه.

نه  که یک عضخخو حزب  هرکسخخی که گذشخخته از  ن  ر قا  بایه توجه داشخخته باشخخ
توانه جزئی از کار مقصخخخه کمونیزم را تقبل کنه و  قط جزئی از باشخخخه   قط می

یییون ها ممسخ ولیت را بهوش بگیرد. کار کمونیزم یک وظیفه جمعی اتت که د 
توانه  ن را انحصار ها  در  ن شرکت دارنه  و هیچ  ردی نمیمردم در  ول تخال

ان بزرگ مخا  مخارکس  انگیس  لنین و اتخخختخالین ه   قط خود کنخه  حتی رهبر
ها قسخمتی از کار کمونیزم را انجام داد  انه. که  نها هنوز مسختیزم تعی مهاوم د 

دهی   و میییون از ماتخت. ما اعضخاء تخاد  حزب ه  قسخخمتی از کار را انجام می
ار کوچتتر سیعهه  داری . قسمت ما البته به قسمتی از مس ولیت کار کمونیزم را ب

از قسخخخمت مارکس  انگیس  لنین و اتخخختالین اتخخخت. با وجود این  هریک از ما 
قسخمتی داری . اگرچه اختالف بزرگی میان قسمت بزرگ و قسمت کوچک وجود 

حال قسخخمت کوچک ه  خود قسخخمتی اتخخت. بنابرین اگر ما بتوانی   دارد  با این
که وظیفۀ خود را خوب قسخخخمتی از کار را خوب انجام دهی   معنی  ن اینسخخخت 

 ای .انجام داد 

ر کار بری  که قسمت بزرگتری از کاه البته  بایه باالترین درجۀ کوشخش خود را ب
توانی  همان قسخخخمت چنین کاری قادر نیسخخختی   میه را انجام دهی . ولی  اگر ب



توان یک کمونیست خوب بود؟چگونه می 71  

 

تخخت  چیزی ا کوچتتر را انجام دهی . این امر تا  نجا که به شخخاصخخی ما مربوط
وجب دلواکسخی شود. در هر صورت  بایه بتوشی   الاقل مانع تتامل نیسخت که م

مقصخخه کمونیزم نشخخوی   و تخخه  خود را بزرگ یا کوچک ایفا کنی . تیقی ما از 
ه   تر خواهنه کار  نی کنن شان نمی کارمان بایه اینگونه باشه. بعضی از ر قا دل

مشهور  های  ینه لشخونه  و در کیشگا  نسکننه اگر کار  نی کننه کوچک میمی
شود ادیسن  اتتاخانوف و غیر   از زمرۀ این الحقیقه مشخهور میناواهه شخه   ی

 تواننه اتتعهاد خود راا راد بودنه و همه از صخ  کارگران  نی برخاتختنه(  و نمی
مونیزم مقصخخخه که کننه اگر چنین کاری بتننه لطمۀ بزرگی ببروز دهنه   تر می

رتیب این ا راد  شوق به کیشر ت را که صفت الزم برای وارد  مه  اتخت. بهین ت
 دهنه.تت ک  و بیش از دتت میا هر یک از اعضاء حزب

تت. کار  نی  مقام بسیار شامای در زمر  کارهای ا ر قا این  رز تفتر ناصخحی 
حزبی ما دارد   نعه  از ر قا که مشخغول اینگونه کارها هسختنه  ماننه تایر ر قایی 

 کردازنه. یک کننه  تخه  خود را در را  کمونیزم میها کار میرشختهکه در تخایر 
نفر کمونیسخخت بایه هر کاری که الزم باشخخه انجام دهه  خوا  موا ق دلاواهش 

 المثل  بعه از کیروزی انقالبباشخه خوا  نباشه  خوا  او را مشهور کنه یا نتنه.  ی
یاتخخی داشتنه  برای روتخیه  بسخیاری از کادرهایی که مشخخاغل مه  حزبی و تخخ

تحصخیل  ن تجارت بسیج شهنه  مقصود از اینتار اجرای تیاتت نوین اقتصادی 
ر توانست ببود  زیرا در  نوقت حزب کمونیسخت  قط با ادامه صخخحی  تجارت  می

یک از اعضاء حزب به تجارت  داری خصخوصخی غالب شود. با اینته هیچتخرمایه
ختنه زیرا الزم بود.  نها  عمل صخخحیحی ای نهاشخختنه  همه به  ن کار کرداعالقه

 کردنه  کار غیطی کرد  بودنه.کردنه  اگر نمی
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تخخت تترار کن  که رهبران حزبی  هنگام احالۀ به اعضخخاء حزب  ا در اینجا  الزم
 بعاً بایه وضخع ا راد حزب را در ن ر بگیرنه  متوجه باشنه کاری که به  نها احاله 

نقاط قوت  نها را تتامل باشه  و شور و  شان باشه  کننه  در خور شخاصخیتمی
شخوق  نها را برای کیشر ت برانگیزد. با اینحال  اعضاء حزب نبایه از انجام کاری 

 که به  نها محول شه  اتت  به اتتناد این معاذیر  شانه خالی کننه.

رابعاً  عه  کمی از ر قای حزبی هسختنه که قویاً  ثار ایهئولوژی  بقات اتتثمارگر 
دهنه. در برخورد با ر قای حزبی و مسخخایل داخل حزبی  روشخخی کیش روز میرا ب
گیرنه که در قبال دشخمن بایه کیش گر ت.  نها  اقه روحیۀ بزرگ و صمیمانۀ می

 کمونیستی و کرولتری تعاون متقابل و همهردی هستنه.

 خواهنه در حزب از نردبان ترقیا رادی که دارای اینگونه ایهئولوژی هسخختنه  می
باال رونه و رشخه کننه  ولی این من ور را با متوق  تاختن دیگران و جیوگیری از 

گردۀ دیگران توار شونه. به ه خواهنه ب کننه. دلشخان میرشخه  نها  تحصخیل می
زننه  جیو  که تایرین باال می برنه  وقتیلیاقت و شخایسختگی دیگران رشخک می

ن کننه و تا  نها را کاییم رضایت میگیرنه   نها احسخاس عهرونه یا تخبقت میمی
خواهنه زیر دتت  شان نمی نیاورنه  یا کشخت تخر نگذارنه   رام و قرار نهارنه. دل

 هدیگران باشخنه.  تر و ذکر شخان  کار و بار و رشه خودشان اتت  بهون اینته ب
نشینی  بیننه تایر ر قا با مشتالت  عقبمشختالت دیگران بینهیشنه. وقتیته می

شونه  شونه  از مصیبت  نها خوشحال مییا حمالت روبرو می –ها محرومیت ها 
دهنه. حتی برای صهمه وجه همهردی نشان نمییچه کننه  و بهفا شادی میخدر 

که ته چا  هسخختنه به  نها تخخنگ  وقتی»کشخخنه  زدن بسخخیار ر قا نقشخخه می
 شخخان ن بردن شخخهرتاز نقاط ضخخع  ر قا برای حمیه به  نها و از بی«. انهازنهمی
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کننه  کننه. در حزب ه   از نقاط ضخع  تشتیالت حزبی اتتفاد  میاتختفاد  می
کننه زمینۀ مقاصخخه بعهی خود را  ماد  کننه  و با تشخخهیه نقاط ضخخع   تخخعی می

خواهنه درحزب کچ کچ را  شخخخان می منا ع شخخاصخخخی خود را تسمین نماینه. دل
 میان ر قا شخختراب ایجاد کننه. دلشخخان بینهازنه  کشخخت تخخر دیگران به بگوینه  و

یی خی« یک بهو»خواهنه در تمام بگومگوهای خارج از اصول شرکت کننه به می
گونه بهوها را در  تت اینا که حزب دچار مشتالت نه؛ ماصوصاً وقتیا عالقمنه

 زننه.کننه و دامن میداخل حزب ایجاد می

ی از صخخخهاقت در  نها دیه  وجه اثریچه نه و بها خالصخخخه کالم  کخامالً خبیخث
مته  تواننه بر تیوریشخخود.  یا مسخخار  نیسخخت که بگویی  اینگونه ا راد مینمی

کننه؟ مسخخیط شخخونه  و ایهئولوژی کرولتاریا را منعتس می لنینیزم –مارکسخخیزم 
تخخت از ایهئولوژی  بقات ا تخخت که تمایالت  نها انعتاس کامییا بسخخیار روشخخن

ه   بمن ور تسمین منا ع خودشانه ین اتختثمارگراننه که بیابنهۀ اتختثمارگر. ازوال
داران برای ا زودن ثروت خود  با جیوگیری زننه. تخخخرمایهمنا ع دیگران لطمه می

تر را از میهان خارج داران کوچکاز ورشخختسخختگی خود  عهۀ بسخخیاری از تخخرمایه
رای ن  بکننه. مالکیکننه و عهۀ بیشخخماری از کارگران را دچار گرتخخنگی میمی

راننه. شخخان می کننه و از اراضخخیشخخان دهقانان را اتخختثمار می توتخخعۀ امالك
کشخورهای  اشخیسختی  مثل  لمان  ایتالیا و ژاکن  بمن ور توتعۀ خود  مانع رشه 
تخایر کشخور ها شهنه و ا ریش و چتوتیولتی و حبشه و غیر  را تصرف کردنه  

و ورشخختسخخت کردن  نها  شخخرط به چین حمیه نمودنه. لطمه زدن منا ع دیگران 
تخخت  کیروزی  نها  با تخخیهروزی دیگران مالزمه ا الزم برای رشخخه اتخختثمارگران

ار و مهر عیعیار  کمک متقابل تمامدارد. بنابرین  در میان اتتثمارگران اتحاد تمام
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 میز های خیانتتوان یا ت. اتختثمارگران بایه  ر عیار نمیو مودت انسخانی تمام
 ع  نهاتت.نفه  برو و ورشتست کردن دیگران بران تهیه کننه  زیرا بیبر ضه دیگ

ها رل معصخخخومین قالبی و گوینه و در برابر تود بخا وجود این  باالجبار  دروغ می
کننه. اینها  صخفات مشخاصۀ تمام اتتثمارگران  در را بازی می« حامیان عهالت»

 «گرانمایه»صخخول اخالقی توانه معیار اتخخت. اینگونه صخخفات میا دورۀ انحطاط
 ت.تا بر و برگرداتتثمارگران باشه؛ ولی برای کرولتاریا  اینها خیانت بی

کرولتخاریخا بخا  ناه که بیان کردی  کامالً  رق دارد. کرولتاریا دیگران را اتخخختثمار 
شخخود. میان خود کارگران یا میان وتخخییۀ دیگران اتخختثمار میه کنه  ولی بنمی

زحمتتش  م یوم و اتخختثمارشخخه   اختالف منا ع اتخخاتخخی  هایکارگران و تود 
 هوجود نهارد. کارگران در را  تتامل و تحصیل  زادی خود نه تنها به لطمه زدن ب

منخا ع و رشخخخه دیگران احتیخاج نهارنه  بیته به اتحاد با تخخخایر کارگران و مردم 
قام خود م تواننه تتامل یابنه نه.  قط بهین ترتیب کارگران میا زحمتتش محتاج

نفسخخخه  بایه توأم با  زادی تمام را باال برنه و خود را  زاد کننه.  زادی کرولتاریا  ی
مردم زحمتتش و بشخخخریخت بطور کیی بخاشخخخه.  زاد کردن جها جها و یک یک 

تخخت. را   زادی بشخخریت بایه تا کایان ا کارگران  یا گروهی از کارگران غیرممتن
تت. این  زادی بایه  زادی ا مه را  غیرممتندنبال شخود  توق  یا مصالحه در نی

 مشترك و تمام و کمال بشریت بطور کیی باشه.

و  کننهۀ وضخخع عینی کرولتاریاتت  از بیخایهئولوژی کارگران بیهاردل که منعتس
ترین  رف بایه بیرحمانه تخخت. البته از یکا بن مغایر با ایهئولوژی اتخختثمارگران

ك مردم اتااذ کننه؛ و از  رف دیگر  نبایه تصخخمیمات را در قبال دشخخمن مشخختر
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هرگز در قبال برادران و ر قای خود به این تصخخمیمات دتخخت برنه. بایه بهترین 
ترتیب اختالف تیقی و تصخمیمات خود را  در قبال دشخخمنان و در برابر دوتتان و 
ر قا  با وضخو  نشان دهنه. کارگران نسبت به برادران  بقاتی خود  و تمام مردم 

انه محبت  راوان و صمیمانه دارنه. متتش که مورد اتختثمار و ظی  قرار گر تهزح
در قبخال برادران خود  دارای روحیخۀ کمک متقابل  تعاون اتخخختوار و مسخخخاوات 

عیار هسخخختنه. در میان برادران خود  و ا راد بشخخخر برای احهی مزایای خا  تمام
کسنهنه. زات خا  هستنه  نمیقائل نیستنه  این ن ریه را که خودشان دارای امتیا

هنه رشه خواشود.  نها می میز تیقی میدر ن ر  نها  اینتار غیرقابل تصور و توهین
حال دیگران را رشخخه دهنه  مقام تمام نه که بایه در عینا و ترقی کننه  ولی واق 

تواننه خود را ترقی دهنه. دلشان  بقۀ زحمتتش را باال برنه و  قط از این را  می
خواهنه از ن ر ایهئولوژی  تخخیاتخخت یا عمل  کشخخت تخخر دیگران لک و لک  نمی

که  تت  ولی به ا رادیا کننه  دلشخان از شور و شوق ع ی  برای کیشر ت لبریز
ها دارنه و به  ن گذارنه   نها را دوتت می نه  احترام میا ترها شخایستهدرین زمینه
رشخخک و حسخخه از اینگونه ا راد کننه که بی هیاگونه کننه. تخخعی میکمک می

درس بگیرنه. به وضخع دردناك و دشوار  بقۀ خود و تمام رنجبران جهان  عالقه 
 یبانۀ رنجبران هر گوشه جهان دهنه. به مبارزۀ  زادینهایت نشان میو توجه بی
داننه که کیروزی یا شخختسخخت نه. میا های  نها عالقمنهها و شخختسخختو کیروزی

تت؛ و عالو  بر  ن  ا ه باشخه  کیروزی یا شتست خودشانزحمتتشخان  هر جا ک
 دهنه.ها نشان میها و شتستتوجه و عالقۀ  راوان به اینگونه کیروزی

ای کخه باا ر  زادی مردم زحمتتش و تمام مردم م یوم  نخه  در مبخارزا معتقخه
به ناکامی های دیگران   نگا  کردن تفاوت یا بر بربیجریخان دارد  اتاخاذ روش 
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جنایت اتخخت.  نها ر قا و برادران خود را دوتخخت دارنه؛ با صخخراحت و صخخمیمیت 
شخخونه  محققاً  این عمل نشخخانۀ دوتخختی ها و اشخختباهات  نها را متذکر میضخخع 
 کاری و مصالحهتت(. در مسایل اصولی  هرگز با ر قای خود روش تمبلا واقعی

این کننه  ا را تسییه نمیهای  نهگیرنه  و هرگز اشخختباهات و ضخخع در کیش نمی
ها و ع کننه که بر اینگونه ضل اتتفاد  مییکار دوتتی نیست(  بیته از تمام وتا

ات ها و اشتباهاشختباهات غالب شخونه و  نها را تصخحی  نماینه. از اینگونه ضع 
نماینه و ر قای خود را در چنگ بهباتی و  ه   نها را تشهیه نمیننک اتختفاد  نمی

 تازنه.یهی رها نمیحتی نوم

اگر قصخخه تخخایر « دهنهبهی را با خوبی جواب می»در قبال ر قا و برادران خود  
ر قا  قط این باشخخه که اشخختباهات را تصخخحی  کننه  کوچتترین مییی به تال ی 

دوز به خودشخخان بزننه و یک یک جوال»دهنه. این قهرت را دارنه که نشخخان نمی
شخان تخات و خشتنه  و نسبت به تایر  خوددر مورد « شخان تخوزن به ر یقان

ر قا خییی نرم و مهربان. با وجود این  در مسخایل اصولی  روشی محت  و تات 
نه. کن   و جهی هستنه. در مسایل اصولی مصالحه نمییدارنه  و رك و راتت  قا

 ههیاوجه صخبر و حوصیه به زننه ب منا ع حزب لطمه میه که ب در برابر کسخانی
دهنه که بی دلیل به  نها توهین کنه. از کس اجاز  نمیهیچه نخه  و بدهخرج نمی
تمیق  کننه بنه و بار  نها را تحسخخین می اصخخولی و بیشخخیوۀ غیره که ب کسخخانی

کننه  بیزارنه. با انواع مبارزات غیراصخخخولی در میان ر قا گوینخه  و مخهاهنه میمی
کننه. ات غیراصولی دوری مینه و درعین حال خودشخان از ورود در مبارزا ماال 

 شود  متسثر و خشمگینای که کشت ترشان میخود و خالف قاعه از انتقادات بی
شخخونه  و به این مناتخخبت روش خود را نسخخبت به مسخخایل اصخخولی عون نمی
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 ماننه.کننه  و خونسرد و  رام باقی مینمی

ب ما  بایه تخخخت و تمام اعضخخخاء حزا هخای ایخهئولوژی کرولتاریااینهخا  نشخخخانخه
کننهۀ  ن باشخخه   ن را رشخخه دهنه و بیاموزنه. تخخر تا کای زنهگی رهبران منعتس

جس  ترین نمونه و تدهنهۀ عالیبزرگ ما  مارکس  انگیس  لنین و اتختالین نشان
مشخاص این ایهئولوژی اتت. تمام اینها  نشانۀ حقانیت بشریت در جامعۀ کنونی 

هر این حقانیت اتخخت. ما بایه این اتخخت و این حزب کمونیسخخت اتخخت که م 
 حقانیت را بمن ور غیبه بر خبائث توتعۀ و بسط دهی .

های ماتی  وجود دارد. من بعهًا در خامسخاً کاغذبازی هنوز در حزب ما و تازمان
هایی ماننه این بار  صخخخحبت خواه  کرد. در میان بعضخخخی از ر قا هنوز ضخخخع 

توجه به وضخخخع کیی وجود دارد. مطالب کوچک و عهم ه ن ری و توجخه بخکوتخه
بعضخخی از ر قا  اقه شخخجاعت ع ی  یا دوربینی یک کمونیسخخت هسخختنه. مطالب 

مسخخایل کوچک زیر گوشخخشخخان توجه ه کنه و بشخخان را خیر  می بزرگ چشخخ 
زیاد  حزب و انقالب عالقۀه مسایل حیاتی وقایع بسیار مه  مربوط به کننه. بنمی

کوچتی یک تخخوزن و نازکی ه ا خورد  ریزهایی بدارنه و در عون  غالباً خود را ب
کننه. تر این خورد  ریزها اتتهالل اهمیت تخرگرم مییک نخ  و با مذاکرات بی

یرنه. با گگسیاته قرار میکننه  و تحت تسثیر احساتات عنانشهیه و نامحهود می
ری ن شخخونه. این ا راد تمام کوتهزبانی یا تحفه  به  تخخانی تطمیع میجزئی چرب

 های تولیهکننهگان کوچک جامعۀ کشاورزی را دارا هستنه.

ن ر روشخن و مشخاصی نهارنه. در ن ر  نها  همانین  بعضخی ها گویا هنوز نقطه
نه کوشکننه و میتر  بار میتت خوب باشه  ه   ن کار.  نها دوا این کار ممتن
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ش خوش و  یه  ولی جیوی روینفر بهشخخان می همه را راضخخی نگا  دارنه. از یک
گوینه  ولی کشت ترتان  زبان به تان را می کننه. جیوی روی شخما  مه بش می

تواننه دربارۀ شاص واحهی  کهیوی یتنفر خوب بگوینه گشخاینه. میبهگویی می
کننه  هر کس که در موقع صخخخحبت من  من  می»و کهیوی یخک نفر بخه. اینها  

هر  رف که باد بیایه » ؛«بشخود داالنش و هرکس که خر بشخخود کاالنش هسختنه
گیرنه. اینها صخخخفات بهون رعایت اصخخخول   رف  ات  را می« دهنخهبخادش می

س کننه  هر کنشیننه و نگا  میها باالی گود میمشخاصۀ  نهاتت. بعضی وقت
شخخخترنه  نه گاو و نه »ا تنه. از اینگونه ا راد که نه کخه غالب شخخخه  دنبال او می

اتخخت  در حزب ما وجود دارنه. اینها « ر کردندوتخخیر  با»ولی کارشخخان « کینگ
 ها را دارنه.صفات مشاصۀ گرگ

 های  بقات اتخختثمارگرتواننه در برابر وتخخوتخخهها به  تخخانی نمیبعالو   بعضخخی
شان که به دنیای شخهر  رنگ ماننهی که احا ه جامعۀ کهن مقاومت کننه. وقتی

های خورد  و زنان میشخخ که برق  ال به چشخخ  کننه  وقتیاتخخت نگا  میکرد 
کننه. در دهنه و نوتخخان میبینه  عنان اختیار خود را از دتخخت میخوشخختل را می

 .حزب و انقالب خیانت کننهه تت مرتتب جنایت شود یا حتی با نتیجه  ممتن

تخخت و روحیۀ ا بورژوازیگذشخخته از  ن  اثر غرور و نااتخختواری که صخخفت خرد 
قانان ورشختست  ه  دقیقاً در ایهئولوژی بعضی از خرابتاری لومپن کرولتاریا و ده

شخخود. احتیاج داری  که بیش از این  این  هرتخخت را دنبال ر قای حزبی دیه  می
 کنی .

کننهۀ ایهئولوژی کرولتاریای کبیر و بااراد  غیر از ا رادی که منعتسه خالصخخخه ب
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های یهسخخختنه  هنوز در حزب ما بعضخخخی ها ک  و بیش  انواع ماتی  ایهئولوژ
نگونه دهنه. ایغیرکرولتری و حتی ایهئولوژی  بقات اتخختثمارگر منحط را بروز می

تت و  قط در بعضی مسایل روزانه کوچک ا ها گاهی در حزب مسختترایهئولوژی
گیرد  و در مسایل ماتی  اصیی ها اوج میکنه. بعضی وقتو ماصو  بروز می

د. شوحزبی  من مًا منعتس میحزبی  و در مسایل مه  تیاتی و مبارزات داخل 
 الشعاع اینتت تحتا های حزبی ممتن های ماصو  یا تازمانبعضی قسمت

ر ت گها اوج میها قرار گیرنه و  اتخخخه شخخخونه. وقتیته این ایهئولوژیایهئولوژی
که چین توهسخخیو  چانگ کو تائو و امثال  نها در حزب قهرت داشخختنه   مثالً وقتی

رین تهای غیرکرولتاری بطور موقت قسخخخمت مه  یا مه یحتی اینگونه ایهئولوژ
الشخخعاع قرار داد  ولی ایهئولوژی کرولتاری در مواقع قسخخمت رهبری حزب را تحت

عخادی  اینگونخه ایهئولوژی ها را منتوب کرد  اتخخخت. مبارزۀ ایهئولوژیک داخل 
 دهه.حزبی  این حقیقت را نشان می

تت. گاهی ایهئولوژی غیط  نها  ا ادقاین حت   دربارۀ بعضی اعضاء حزب ه  ص
ان ش کنه  و اعمالتت  ولی گاهی قیه و بنه را کار  میا مستتر و تحت قیه و بنه

دهنه. تناقضات و مبارزاتی که میان دو ایهئولوژی ماتی  الشخعاع قرار میرا تحت
 دهه  نشان دهنهۀ این حقیقت اتت. رد واحه روی می

ینی ببینی و جهانتخخخت که بایه  گاهانه حیاتا مفهوم کرورش ایخهئولوژیک  این
کرولتاری و کمونیستی را تحصیل کنی   و اتتنباط صحیحی از تناتب میان رشه 
شخاصخی و مصخیحت  زادی  بقه  میت و بشخریت داشته باشی   تا بتوانی  انواع 

 کن کنی .های ناصحی  و غیرکرولتری را مغیوب و ریشهایهئولوژی
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*** 

 های گوناگون غلط در داخل حزب:ریشه ایدئولوژی

ترین وجو  جامعۀ بشخخری ترین و مترقیر قا! حزب کمونیسخخت نماینهۀ درخشخخان
 نینیزمل –مارکسیزم  –تخت در اینجاتت که بهترین ایهئولوژی بشریت ا معاصخر

ترین ا راد جهان ترین و تخخخال ترین  مترقییابه.  گا وجود دارد و کرورش می –
نه  در حزب کمونیسخخت جمع شخخه  ا ین درجه اخالق و صخخهاقتترکه دارای عالی

 ییخا ر  زادی  تی و غاه جنگنه  و بانه. نها مهام  برضخخخه نفوذهای اهریمنی می
کننه. حزب کمونیسخخخت چین  یتی از بهترین احزاب جخامعۀ بشخخخری مبارزۀ می

 لنینیزم مجهز -تخخت. حزب ما  مقتهرانه با تیوری مارکسخخیزما کمونیسخخت جهان
ترین تخنن بسیاری از متفترین مترقی ا راد   اتخت و در عین حال  گرانمایهشخه

 میرااه ب بزرگ بود  انه  یهاای را که در چین ماضخخی  مصخخهر کامیابیبرجسخخته
ترین وجو  جامعۀ نادرخش  ترینبرد  اتخت. حزب کمونیسخت چین  حامی مترقی

حزب  . مه  انهد چینی  در صخخفوف  ن گرترین مردان و زنان چین اتخخت. بزرگ
کمونیسخخخت بر ضخخخه نفوذ و تخخخنن کهنه و اهریمنی جامعۀ چین به مبارزۀ دور و 

دتخخت  ورد  و در مبارزات  والنی انقالبی  از ه درازی کرداخته و تجارب گرانبها ب
باین چیز ها مفتاری   عالو   ها گذشته اتت. ما کمونیست ها وته بسی  زمایش

قخهرت کخامل بگویی  که محقق کیروزی نهایی  و توانی  بخا اعتمخاد و بر  ن  می
 ی از  ن ماتت.یکامیابی غا

ز نقص نیست. تشتیالت ما خالی اباوجود این  تخراکای تشختیالت ما  تال  و بی
نقایص و اشختباهات نیسخت. صخفوف ما منز  از عناصر ناتال  یا حتی ا راد کاماًل 
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کاری و اقهامات کثا ت نیسخخخت؛ هنوز اینگونخه ا راد ناتخخخال  و لار  امتان لار
نامطیوبی وجود  ها وجو زشخختیباش را دارنه. یعنی هنوز در حزب تابناك ما زیان

 .برشمردمتت که من قبال ا دارد. اینها چیزی

توانه او را از ن ار ورد نمی خانه میه ای  داماد یا عروس بهگیی بوقتیتخه خخانواد 
ا وجود دارد  اگر تخخخعی ه  هایی در حزب مها مافی کنه. چون زشخخختیمهمان
 هایتود « تتا ممتنك خود را ن ار  عموم نشخویی   غیرزیر جامه چر»بتنی  

ینه  عه  زیادی از  کیش ما می هاتخخخمپاتیزان  دارنه  یمردم بخا حزب تمخاس دا
کننه به اینجا  ینان: شان بهنبال ماتت   رزو می مردان  زنان و جوانان  که چش 

اینجا  مهنه  عالو  براینته چیزهای مترقی  درخشخخان ه که ب یمترج ( بیاینه. وقت
اد شونه  دامبیننه با داماد و عروس بهگل ه  روبرو میو زیبا و اعضا خانواد  را می

 ورنه میبازی درگوینه یا دلقکیا عروس بهگل در حضخخور مردم چرت و کرت می
کرتخخنه  شخخود می نوقت  بعضخخی از مهمانان و اعضخخا جهیه حزب  دچار حیرت می

هترین ها بهاتت؟ مگر کمونیستگفتنه حزب کمونیسخت  بهترین حزبمگر نمی
هنوز در حزب کمونیسخخت ه  اینگونه ا راد بهگل و  مردان و زنان نیسخختنه؟ چرا

 شود عجیب نیست؟چیزهای به دیه  می

حزب  از جامعۀ موجود خییی ناراضخخخی بودنه و ه بعضخخخی از ر قخا  قبل از ورود ب
ترین امیهها  تنها در کردنه که در  نجا را  گریزی نیسخخت درخشخخانس میاحسخخا

حزب ه کردنه کس از ورود بوجود حزب کمونیسخخت جمع شخخه  اتخخت.  تر می
 هکمونیسخخخت  همخه چیز را خوب و امیخهباش خواهنه یا ت. ولی بعه از اینته ب

ها یتحزب کیوتختنه ک  ک  دیهنه که در  نجا ه  بعضی اشتباهات  نقایص و زش
توانی  کاری کنی  که ا راد از همه چیز راضی باشنه وجود دارد. در حقیقت ما نمی
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تت ک  و بیش با منا ع حزب ا داننه ممتنباش می زیرا چیزهایی را که رضایت
کننه  با  رزوهای و انقالب مطابق نباشخخه( چیزی را که حاال بالفعل احسخخاس می

ونه و شک  ک  دچار شک و حیرت می شخان دقیقاً مطابق نیسخت:  نوقت کیشخین
قبل از « چرا در حزب کمونیسخخخت ه  چنین چیزهایی وجود دارد؟»کرتخخخنه: می

ه ینان و کردنه کاینته بعضی از  نها وارد دانشگا  ضه ژاکنی ینان شونه  خیال می
ه ک انه  ولی بعه از اینهمان خوبی اتت که در خواب دیه ه دانشخگا  ضهژاکنی  ب

 نوقت  باش نیست.هنه و به دانشگا  ر تنه  دیهنه که همه چیز رضایتبه ینان  م
چرا در ینان و دانشخخگا  ضخخهژاکنی ه  »دوبار  دچار حیرت شخخهنه و کرتخخیهنه: 

ها مسیوس و نومیه شهنه  زیرا حتی بعضی« اینگونه چیزهای نامطیوب وجود دارد؟
 کردنه.ها کیها نمیجوابی برای این تسال

تت که هشیارتر شوی  و به اعضاء حزب و ا تنها الزمتخساالت  نهبا توجه به این 
ها  و ههایت کادرهای خود بیشموزی  که در ر تار خود با اعضخخاء جهیه  تخخمپاتیزان

 نها دقت کامل بعمل  ورنه و در  نها اثر نامطیوب باقی نگذارنه  بیته الزمسخخخت 
 که به ر قای داخل و خارج ه  توضیحاتی بههی .

ن ر من دلییش خییی ه چیزهای به در تشخختیالت عالی ما وجود دارد؟ ب چرا هنوز
 تت که در جامعۀا زمین نیفتاد  اتت  حزبیر تخت. حزب ما  از  تمان با روشخن

چه بطور کیی اعضخخاء حزب ما  بالمقایسخخه  موجود چین  بوجود  مه  اتخخت. اگر
های رنحال  از قشاریا چین انه  با ایبهترین مردان و زنان چین و کیشخاهنگ کرولت

کننه که  کنه  از ای زنهگی میماتی  اجتماع چین جها شه  انه و هنوز در جامعه
بازی  کاغذبازی  و انواع و اقسخخام خودخواهی  دتخخیسخخه –نفوذ اتخختثمارگران 

کییهیهاتخت. بسخیاری از اعضاء خوب حزب  باالحتمال تحت تسثیر اینگونه چیزها 
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ای از اعضخخخاء حزب  ک  و بیش  بعضخخخی رد عه قرار نخهارنه  ولی چه غرابتی دا
های جامعه را بهاخل حزب ما  ورد  یا  نها را در حزب منعتس کرد  باشنه؟ کییهی

زار بیرون که خود را از لجن های لجن  روی بهن کسخخی یا عجیب اتخخت که لته
هیاوجه عجیب ه زنه دیه  شود؟ بماً در همان لجن دتت و کا مییکشخه و دامی

ها مطیقاً در حزب تخخخت. اگر چنین کییهیا نخاکخذیرییخک امر اجتنخابنیسخخخت. 
توانه یک حزب ای چنین کییخه چگونه میکمونیسخخخت نبود  عجیخب بود جخامعخه

 کمونیسخخت که کامالً مبری از کییهی باشخخه  وجود  ورد؟ کامالً غیر قابل تصخخور
نوز ه هک ها وجود دارد  تا وقتیکه اینگونه کییهی تخخخت. بخایخه گفخت  تا وقتیا

ها  بقات  و نفوذ  بقات اتتثمارگر در جامعه وجود دارد  حتمًا  ثار اینگونه کییهی
 تا حهودی در حزب کمونیست وجود خواهه داشت.

تت اعضاء حزب ا عهه  دارد  و الزمه حزب کمونیسخت وظیفۀ اجرای انقالب را ب
و  بر همین جهت  عاله کردن خود بپردازنه. بکمونیسخخخت بخه کرورش و  بخهیخه 

ها  بایه برای مقابیه با عناصخخر مانهگیها و عقبمبارز  برضخخه انواع نفوذها کییهی
ورنه  به  حزب میه ها را بمانهگیها و عقبمتزلزل و نخااتخخختوار کخه انواع کییهی

مبارزۀ داخل حزبی اقهام کنی . تضخخادها و مبارزۀ داخل حزبی ما  مبتنی بر همین 
در جریان مبارزات گوناگون داخل و خارج حزب   تت. ههف ما اینست کها اتاس

ها و گیری کنی  تخا تخهریجاً گریبان  ن از چنگ کییهیجخامعخه را مجخهداً قخالخب
حال  حزب و اعضخخخاء حزب را مجهداً هخا خال  شخخخود  در عینمخانخهگیعقخب
گیری کنی   تناقضخات داخل حزبی را حل کنی  تا حزب ما و اعضاء حزب ما قالب

   و اتتواری برتنه.به کایۀ تال

 گویه:ر یق اتتالین می
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 تت. این دو چیز کهامنه؟ا ...منشاء تضاد در احزاب کرولتری دو چیز»

اوالً   شخخار بورژوازی و ایهئولوژی بورژوازی روی کرولتاریا و حزب  ن در 
اتخختوارترین قشخخر های کرولتاریا   شخخاری که نا –جریان مبارزۀ  بقاتی 

شونه. ای حزب کرولتری  غالباً به  ن تسیی  مییعنی نااتختوارترین قشره
توان تصور کرد که کرولتاریا کامالً از جامعه جهاتت و خارج از جامعۀ نمی

های متعهدی  ن را به قشر جا دارد. کرولتاریا جزئی از جامعه اتت و رشته
های ماتی  جامعه مربوط تخخاخته اتخخت. حزب جزئی از کرولتاریاتخخت. 

های ماتی  جامعۀ بورژوازی شرتوانه از ارتبا ات با قبنابرین  حزب نمی
و تسثیرات  ن برکنار باشخه.  شار بورژوازی و ایهئولوژی  ن بر کرولتاریا و 

یخابخه که ن ریات  اخالقیات و حاالت حزب  ن بخهین ترتیخب تحقق می
ا ماتی  ب یبورژوازی غالباً  از را  بعضخخخی قشخخخرهای کرولتاریا که بانحا

 کنه.ی ارتباط دارنه  در کرولتاریا و حزب  ن  نفوذ میجامعۀ بورژواز

 ثانیاً  ناجوری  بقۀ کارگر و وجود قشرهای ماتی  در داخل  بقه کارگر
ر تقسی  ته قشه کن   کرولتاریا  بعنوان یک  بقه بایه بتت و تصور میا

 شود:

ر  تت  این قشا قشر اول  تود  اتاتی کرولتاریا  هسته  ن  جزء ثابت  ن
هاتت کیونههای خود را با تت از تود  کرولترهای اصیل که مهتا کبمر

 ترین مسیهدار گسخخسخخته انه. این قشخخر کرولتاریا مطم ن بقۀ تخخرمایه
 مارکسیزم اتت.

تخخخت که اخیراً از  بقات غیرکرولتری  ا قشخخخر دوم  مرکب از کسخخخانی
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وف صفه  تران جها شه  انه  که اخیرًا بدهقانان   بقات متوتط و روشن
 هکرولتاریا کیوتخته انه  عادات  رتخوم  تردیه و نااتتواری را همرا  خود ب

 بقۀ کارگر  ورد  انه. این قشخر  مساعهترین زمینه را برای کرورش انواع 
جود بو« ما وق چپ»های  نارشخیسختی  نیمه  نارشخیستی و بنهیدتخته

 ورد.  می

ی  بقه کارگر  دارد: این قشخخر اریسخختوکراتخخ دباالخر   قشخخر ثالثی وجو
مصخخالحه با بورژوازی  ه مناتخخبت تمایل به تخخت و با اعیان  بقه کارگر

تمخایخل زیخاد برای جور کردن خود بخا قوای ماتی  موجود  مناتخخخبت 
  برای قطعه قطعه کردن کرولتاریا کاماًل «کسی بشود»کوشش خود  که 

ها و مهیاتخخت. این قشخخر  دارای بهترین زمینۀ کرورش برای ر رمیسخخت
 «های رك و راتت اتت.تونیسترکوا

ص و یهخخای ماتی  غیر کرولتری  خطخخاهخخا  نقخخار قخخا! این منشخخخاء ایخخهئولوژی
شخختو  ما  وجود دارد. این منشخخس اتخخت که هنوز در حزب کرولتاری با هاییکییهی

 تت.ا تت که هنوز در حزب موجودا تضادهای گوناگونی

*** 

ر حزب و مبارزۀ های خطای گوناگون دطرز برخورد با ایدئولوژی

 داخل حزبی:

رگر و حزب  میان اعیت ناجوری  بقۀ که عیخت نفوذ  بقخات اتخخختثمارگر  به بخ
ن ر  عادات  رتخخخوم  اعضخخخاء ماتی  حزب  اختال اتی در زمینۀ ایهئولوژی  نقطۀ
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ۀ های مطالعبینی  ارتباط اصول اخالقی شیو حاالت  اختالف روش زنهگی  جهان
ه یاء را بها اشکنه. بعضیسخایل ماتی  انقالبی بروز میاشخیاء و تفتر در زمینۀ م

هنه؛ دنها  مورد توجه قرار میشخخیوۀ صخخحی  عینی  از زاویۀ تتامل و کیوتخختگی  
نفرد کننه و راکه و مصحی  ذهنی ن ار  میشیوۀ ناه که دیگران اشیاء را ب حالیدر

ننه  کلغه میبیننه و در  ن مباها  قط یک جنبه را مینمخاینخه. بعضخخخی رن می
گر  عبارت دیه کننه؛ ب ن مبالغه می بیننخه و دربعضخخخی دیگر جنبخۀ دیگر را می
عنوان یک کیی و تناتب اشیاء عینی را در ن ر ه مسخایل را  بق قوانین تتامل ب

نابرین  کننه؛ بشخخیوۀ ذهنی مطالعه میه  ر ه و بگیرنه  بیته مسخخایل را یکنمی
 ریات ه  نیشود و عقامیان اعضاء حزب ایجاد میاختال اتی بر تخر شیوۀ  عالیت 

دهه و بهین ترتیب مبارزات داخل حزبی کیش های ماتی  روی می و جر و بحث
 یه. می

ناکذیر و ماصخوصاً در نقاط تحول اینگونه اختال ات و جر و بحث ها بطور اجتناب
تحت نفوذ و های روزا زون و انقالب  در دورۀ مبارزات انقالبی متزایه و دشخخواری
ر شود. بنابرین  صحبت بر ت شخار  بقۀ اتختثمارگر و ایهئولوژی  ن  تشخهیه می

ه در حزب وجود دارد  یاین نیسخخخت کخه چرا اختال ات مربوط به ایهئولوژی و عقا
ر بایه تت که چطوا اینگونه اختال ات بایه وجود داشخته باشه. صحبت بر تر این

ایه از شر اختال ات خال  شه  چطور تناقضخات داخل حزب را حل کرد  چطور ب
بخایخه برای ایهئولوژی غیط غیرکرولتری در حزب غیبه کرد.  بعاً   قط را  مبارزۀ 

توانی  تناقضخخات را حل کنی   اختال ات را کنار بزنی  و تخخت که میا داخل حزبی
توانه هیاتس نمی»بر ایخهئولوژی غیط غیبخه نمایی . همانطور که انگیس گفت: 

 «را مهت درازی بپوشانه  تناقضات را بایه بوتییۀ مبارز  ر ع کرد.تناقضات 
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ا راد ماتی  مردم  ه  در داخخخل حزب و ه  در خخخارج حزب  ن ریخخات ماتی  
های ص و نمودهای نامطیوب در حزب  روشیدارنخه و در زمینخۀ خطخاهخا و نقخا

 کننه.متفاوت اتااذ می

 بیننه  یا نمیدر حزب نمیص  خطاها و نمودهای نامطیوب را یدتخخخته  نقا یخک
کننه که در حزب همه کورانه دارنه و  رن میبینی کورخواهنه ببیننه.  نها خوش

دهنه و مبارزۀ تت؛ در نتیجه  هشیاری خود را از دتت میا چیز صخحی  و تخال 
 شود.ص خطاها و انواع نمودهای نامطیوب  کنه میی نها بر اثر نقا

باً بیننه  یا تقرینمودهای نامطیوب  چیزی را نمی ص ویدتخخته دوم  جز خطاها  نقا
بیننه.  نها هیچ حزب را خوب  بیننه؛  نها وجه درخشان حزب را نمیچیزی را نمی

شخخونه  و اعتماد  نها به  ینهۀ حزب تخخیب داننه؛ در نتیجه  بهبین و نومیه می نمی
 رنه.امشمی«  ور الکت»هراتنه و اینگونه چیزها را گردد. یا می می

جخانبه اتخخخت. ن ر ما با هر دو  نها  رق دارد. از این ن ریخات هر دو غیط و یخک
ترین حزب تخخخیاتخخخی ترین  انقالبیمان مترقی دانی  کخه حزب رف  مییخک

ان م دهی  که در حزبکرولتاریای چین اتت؛ از  رف دیگر  صریحاً تشایص می
و کوچک وجود دارد. در  مطیوب بزرگنقخایص و نمودهای ناهنوز انواع خطخاهخا  

 کردنحال  با وضخخو  ریشخخۀ اینگونه چیزها و را  تصخخحی  تهریجی و نابود همان
مان را ا زون کنی  و  همین جهت  بایه مسخخخاعیه دهی . ب نها را تشخخخایص می
 مبارزۀ مناتب دتت زنی .ه مان و انقالب  ب بمن ور کیشر ت حزب

تت  همانطور ا د ماتی  متفاوتدرتخت همانطور که نقطه ن رها و ن ریات ا را
 تت.ا ه  روش ا راد نسبت به نمودهای نامطیوب در حزب  ماتی 
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بر ر ب    خطاها و نمودهای نامطیوب حزبینقایصناستین روش اینست: مشاههۀ 
ه ب – لیبا تمام وتا –شان  کردن به  نها  توءاتتفاد  از  نها و بزرگ کردن نگا 
گیرنه که بعضخخخی شخخخیو  را در کیش میحزب  گاهی این ه زدن بخور لطمخه من

ه که نمایترتیبی تسییه میه مشخخخی حزب را ب کننه و خطاشخخختباهات ماالفت می
تت که دشمنان  در خارج حزب و ا اشتباهات وارد مجرای دیگر شود( این روشی

 هایی که در داخل حزب مافی شه  انه  دارنه.جاتوتان و تروتستیست

های به  قبول و های خطا و نمونهعضی ایهئولوژیروش دوم اینسخت: موا قت با ب
ها و  مال شخاصی ا رادی که دارای این  یبیمن ور تحقق جا ه  راگر تن  نها ب

داننه و در و خطاها را در حزب بنفع خود می نقایصروش هسخختنه  وجود بعضخخی 
اد  فدهنه و از  نها اتخختو خطاها میهان می نقایصنتیجه  عمهاً یا غیرعمه به این 

 تت.ا ها و بهخوترین اعضاء حزبکننه. این روش اکورتونیستمی

حال خود ه و نمودهای نا مطیوب را ب نقایصروش تخخخوم اینسخخخت: کخه خطاها  
ارها کننه  کتیر خود ادامه دهنه. ا رادی که این روش را تعقیب میه بگذاری  تا ب

 بارزۀ کننه. یا از مبارزۀخواهنه با اینگونه نمودها مگیرنه  نمیرا تخهل و تاد  می
 داننه  نهترتخنه. این کارها را برای حزب مضر میداخل حزبی و انتقاد از خود می

خواهنه با این نمودها  شنا شونه  یا در قبال  نها روش مفیه. یا شخل و ولنه و نمی
گیرنه. این روش جویی  و التقاط کیش می  مصخخخالحهکاریتخخخمبلماتخخختمالی و 
یزم تت  لیبرالا شان در قبال حزب ضعی  حس و وظیفه شخناتیا رادیسخت که 

 عمیقاً در  نها نفوذ دارد  و محتوم به کاغذبازی هستنه.

عه  از ا راد حزبی   ن نقایصروش چهارم اینسخخت: ابراز تنفر شخخهیه به خطاها و 
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بر و کننه  بیکخه ایهئولوژی ناصخخخحی  دارنه. ا رادی که از این روش کیروی می
اینه کننه  ردشان نمکننه  تخخعی میابط خود را با اینگونه ا راد قطع میبرگرد رو

شخخان کننه. ولی اگر در اینتار مو ق نشخخونه  یا با عایقی  الفور از حزب اخراجو  ی
دنبال کار خودشخخان »شخخونه. خورنه و تخخرد و متحیر میروبرو گردنه  تخخر می

گونه روش مطیق کننه. اینمیگیرنه  یا از حزب دوری   خود را کنار می«رونهمی
زاییه  اتختنباط متانیتی از مبارزۀ داخل حزبی و انتقاد از خودتت. این ا راد  تر 

 را لباس تت. هر چرت و کرتیا کننه مبارزۀ داخل هرقهر شخهیهتر باشخه بهترمی
 کوشاننه  روی کوچتترین خطا  برچسب اکورتونیزم تیاتی واصطال  اصول میبه

ات هایی که در مبارزهای تشتیالتی حزب یا حتی از شیو از شخیو  زننه غیر  می
کننه.  نها  مبارزۀ تخخت  برای مجازات ر قا  تخخوءاتخختفاد  میا خارج حزب معمول

نحو مقتضخی و مشخاصی   بق الزامات عینی و قوانین تتامل ه داخل حزبی را ب
ذهنی  متانیتیصخخورت «  مبارز»کننه  بیته  بالعتس  به عینی اشخخیاء  اجرا نمی

گوینه مبارزۀ داخل حزبی را در هر وضع و حال دهنه. میشهیه و بی بنه و بار می
ه  نست تت  نتیجا بایه اجرا کرد  مبارز  هرقهر بیشتر و هرقهر شهیهتر باشه بهتر

کردازنه  متعمهانه مبارزۀ داخل حزبی می«  ههف مبارز»شخخختار ه کخه متعمهانه ب
کار حزب  ماشخخینی « مبارزات»ه که با اتتاء به اینگونه کننکننه   تر میخیق می

تخخت که ریشخخۀ تناقضخخات ا تتامل خواهه یا ت. این روش  نعه  از اعضخخاء حزب
شخخناتخخنه  و با متههای مقابیه با اختال ات داخل حزبی  شخخنا داخل حزبی را نمی

 نیستنه  و از مبارزۀ داخل حزبی  یک اتتنباط ماشینی دارنه.

تخت که ما بایه داشته باشی   همان روشی که نقطۀ ا ن روشخیروش کنج   هما
 مقابل روش های چهارگانه باالتت.
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 هایدهی  که کهام یک از نمودها  ایهئولوژیبینی  و تشخخخایص میاوالً می -1
المهت حزب و و ن ریات گوناگون صخخخحی  و برای منا ع  ویل عقخایخهماتی  

 المهت حزب و انقالب مضرع  ویلنه و کهام ناصخحی  و برای منا ا انقالب مفیه
تت که هر دو جنبۀ دعوا غیط  و عقیه  و ن ریه ثالثی درتت باشه. ا نه. محتملا

کنی  و در مقام کس از تحصخخیل و مطالعه متین و  رام  روش صخخریحی اتااذ می
ی کرتخخختروی  و بتکس نمیگیری . ما کورکورانه دنبال هیچصخخخحی   جای می

 کنی .نمی

دهی   تتامل کنی   ارتقا میه خوب و صخخحی  باشخخه  تحییل میچه را کهر -۷ 
به  هایکنی . ما از نمونهصخخخحی  را تسییه می عقایهباشخخخی . تمام ن ریات و می

 روی .کنی   و تحت نفوذ ایهئولوژی ناصحی  نمیتقییه نمی

ناکذیری را با انواع ما دارای روش لیبرالی نیسخخختی   در حزب  مبارزۀ  شخخختی -۹
ه بر من ور غیبه ها و ن ریات غیط اصولی  با تمام نمودهای نامطیوب  بوژیایهئول

ت کنی . در قبال بسط اینگونه اشتباهاماً دنبال مییاینگونه اشختباهات و نمودها دا
کنی  و به  نها اجازۀ انهازد  ممالطه نمیخطر میه و نمودهخا کخه منخا ع حزب را ب

 هراتی .زۀ داخل حزبی ه  نمیدهی . از اینگونه مبارنشو و نما نمی

ت ناکذیری و صراحبا اینحال  دارای روش ماشخینی و مطیق نیستی . ما  شتی -٩
 . در  میزیهای مبارز  و با اقناع صبورانه  میکذیری در شیو اصخولی را با انعطاف

ا های خطکنی  ر قایی را که دارای ایهئولوژیجریان مبارزات  والنی تخخخعی می
ناکذیر نیسخختنه  تعیی  دهی   انتقاد کنی    بهیه  و اصخخال  ال هسخختنه  ولی اصخخ
های مبارزات ایهئولوژیک مشخخخاص و مناتخخخب  که در دور ه نمایی . در حزب  ب
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توجه زنی   ولی بیتت دتت میا ماتی   در زمینۀ مسایل گوناگون اصولی الزم
 له و شخخیهایکردازی . وا میز نمیمبارزۀ ذهنی  ماشخخینی و تعصخخبه عواقب  به ب

 مبارز  ه  نیستی .

بخا مبارزۀ داخل حزبی  حزب را اتخخختوار کنی   انضخخخباط و حیثیت  ن را باال  -9
زب دهی   حتی  نها را از حفر تشتیالتی مییناکذیر را  کبری   عناصخر اصخال می

کنی  تا تخالمت و اتختحتام حزب تضخمین شخود. تمام اعضاء خوب و اخراج می
 این روش باشنه.کاتۀ حزب  بایه دارای 

ت که تا از کنج روش باال   قط روش کنج   روش صحی  بیشویتی اتت. واض 
من ور لطمه ه تخت. عجیب نیست اگر دشمنان ما  با روش اول و دوم نا صخحی 

تنها بایه بر میزان هشخخیاری اتخختفاد  کننه. نه نقایصزدن حزب  از تمام خطاها و 
ه  و اشخخختباهاتی در داخل حزب دی نقایص ماً بیفزایی   بیته  بایه وقتیتهیخود دا

تت مورد اتتفادۀ دشمن قرار گیرد  تقییل دهی . ا شود  امتاناتی را که ممتنمی
تخخت که حزب ما را دوتخخت دارنه. اگر در جریان ا این وظیفۀ حتمی تمام ر قایی

مبارزۀ داخل حزبی این نتته را نهیه  بگیرنه  یا  قط به کیروزی  وری و شخخخادی 
منه باشخنه  یا اگر دتخت اتختمهاد عناصر ناباب را کس نزننه و با قود عالموقت خ

 همن ور وصخخول به های خارج حزبی  ب نها بیامیزنه  یا اگر بعضخخی از قوا و کمک
ههف معین در مبارزۀ داخل حزبی  اتخختفاد  کننه  چنین ا رادی مرتتب اشخختبا  

 تیاتی ناباشودنی و نقص بزرگ انضباط حزبی شه  انه.

های کننه  ایهئولوژی صحی  باشنه. در حزب  نمونهعضخاء حزب ما بایه منعتسا
های ناباب را. بایه های ناصحی  و نمونهخوب را ترمشق قرار دهنه نه ایهئولوژی
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های ناباب بجنگنه. با اینحال هنوز ه  های ناصحی  و نمونهبا اینگونه ایهئولوژی
های های صحی  و کیرو نمونهئولوژیکننهۀ ایهبعضی از ر قای حزبی که منعتس

ای ا تنه و کار های به میدامن بعضخخخی ایهئولوژیه خوبنخه  گخاهی ک  و بیش ب
 دهنه. گویی برای بعضی ر قا به موزی  تانهای ناباب را ترمشق قرار مینمونه

 تت.ا  موزی مشتل؛ این موضوع شایان توجه جهیتت و خوبا

دهنه  زمینۀ نشو و نمای باهات در حزب روی میای اشختکه کار  این ر قا موقعی
 کننه  درکننه  یا اینگونه اشخخختباهات را عمهاً یا تخخخهواً بزرگ می ن را  راه  می

ه یی بیگیرنه  یا به دالجریخان مبخارزۀ داخخل حزبی غخالباً در ا راف غیط قرار می
تواننه به یم نهرته که  بهیه  نشخخونه  ب کیونهنه. این ر قا  تا وقتی رف  ات  می

 ل گردنه.یکیشر تی نا

 اًل روشنلنینیزم کام –کنی   برای شخما شاگردان انستیتوی مارکسیزم تصخور می
و نمودهای نامطیوب  نقایصتخخخت  کخه ر قای نوع تخخخوم  که در قبال خطاها  ا

نه و ا نهایت در اشخخختبا کننه  بییک اتااذ میبوروکراتگونخاگون  روش لیبرال و 
صل ایه یک  نه. در کتاب تخخاختمان حزبی که مطالعه کرد ا ویککامالً غیربیشخ

تمام به لزوم انتقاد از خود و مبارزۀ ایهئولوژیک در حزب اختصخخا  یا ته اتخخت. 
لنین و اتخختالین ه  در موارد متعهد  توضخخیحات روشخخن و عمیقی درین بار  داد  

 توانیه به این توضیحات مراجعه کنیه.انه  می

 هکتاب دربارۀ احزاب تیاتی  منطبعه ادار  انتشارات چین  ب  صول کنج  و شش 
ات شوم  ییتفصخیل به این مطیب کرداخته اتت  بنابرین  لزومی نهارد که وارد جز

تت که هنوز بعضی از ر قا در حزب  دارای ا خواه  متذکر شوم اینچیزی که می
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انتقاد از خود از این نوع روش هسخختنه. این ا راد  در انتقاد از خود  و ماصخخوصخخاً 
و نمودهای نامطیوب و  نقایصتخخطو  کایین به باال  در عرضخخه داشخختن خطاها  

ماتی  در حزب  و اتااذ روش بجا  مضبوط و صمیمانه بمن ور تصحی  و ریشه 
تعی کا ی بتار نبرد  انه. در این مورد محتاج بهبود بزرگ هستی .  –کردن  نها 

ر  میز  غیبت و کچ کچ و بگومگو دنامربوط  و جبنمورد  اما  انتقاد و نارضخخایتی بی
شود. بارۀ این شخاص یا  ن شخاص  این موضوع یا  ن موضوع  خییی دیه  می

دهه که رشه و شجاعت ها دو م هر لیبرالیزم در حزب اتت. این امر نشان میاین
بعضخی از ر قا در مبارزۀ انقالبی هنوز کا ی نیسخت  و اجرای صخحی  دموکراتی 

 حزبی ه  هنوز کا ی نیست. داخل

ترتنه دیگران را برنجاننه؛ تاب تحمل ترتنه  میبعضخی از ر قا از  بروی خود می
ماتی   نقایصخصومت یا انتقاد متقابل را نهارنه. بیشتر عالقه دارنه که خطاها و 

 هیو»هر جهت و ه حال خود رها کننه و یک روش تخرتری و برای به حزب را ب
در کیش گیرنه  با اینحال هر روز در « تر بهترحمت ک هرچه ز»و  1٩«گیو تو برو

تت. ا کننه. این کار برای حزب مفیه نیست  مضرغیاب دیگران  از  نها انتقاد می
 های خارج از اصول وتخخت به جر و بحثا بجا  ممتناینگونه انتقاد و گفتگوی نا

یه شختاف در حزب منجر شخود. به جاتخوتخانی که در حزب مافی شخخه  انه  نبا
 قایصناین  اشتباهات و  بر زننه. عالو ا تن دتت رصخت داد که به  عالیت نفاق

 مناتخخبت به همینحزب هرگز با اینگونه انتقادات نابجا تصخخحی  ناواهه شخخه. 
شخشخمین جیسه شورای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین  اینگونه انتقادات و 

                                           
 .باواهه رُ ته شسته را چیزی هر یا و برته خود خواتته به دردتربی و راحتباواهه  که کسی  المثلضرب 1٩
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بجا و رتمی را که مفیه بحال  گفتگوهای نابجا را منع و انتقاد از خود داخل حزبی
 تت  تسییه کرد  اتت.ا حزب

های غیرکرولتری ناصخخخحی  در حزب ماتی  و ایهئولوژی نقایصچون خطاها و 
معینی در  مایلتها ممتن اتخخخت موقعی به وجود دارد  هر یک از این ایهئولوژی

 هحزب تبهیل شود و تبب بعضی اختال ات اصولی شود و وحهت عمل حزب را ب
انهازد. اگر در این شخخخرایط انتقاد از خود را در حزب صخخخحیحاً اجرا نتنی  و  خطر

های ماتی  را تصخخخحی  ننمایی   اگر بر تمام ایهئولوژی نقایصدائمخاً خطخاها و 
نخاصخخخحی  غیبه نتنی   اگر برای غیبه بر اختال ات داخل حزبی  به مبارزۀ داخل 

  در کیش بگیری« وتط» حزبی دتت نزنی  و بجای  ن یک روش التقا ی و جو
قادر ناواهی  بود که حزب  »و باواهی  که بی دردتر به مقصه برتی    ن وقت 

قادر ناواهی  بود که » اتخخختالین(. « ها را صخخخحیحاً تعیی  دهی .کرولتاریا و تود 
ترقی یخا نشخخخو و نمخا کنی   دیگر انقالبیون کرولتخاریا ناواهی  بود و محتوم به 

 ین( لن« ناکامی هستی .

 گویه:اتتالین می

اتت که مغز انسان را « مشی»در مسخایل اصخولی « وتخط« »مشخی»»
« مشخخی»کوشخخانه  اتخخت که اختال ات را می« مشخخی»کنه   شخخفته می

 تت.ا مرگ ایهئولوژیک حزب« مشی»تت  ا انحطاط حزب

« تطو»در مسایل اصولی تیاتت ما نیست  تیاتت « وتط»تخیاتت 
بروز  کنه و روزاتخخت که ا ول میدر مسخخایل اصخخولی تخخیاتخخت حزبی 

ت یک اتبوروکراتیابه  تخیاتخت تبهیل حزب به یک ارگان انحطاط می
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ن دهه. ایکنه  از  بقه کارگر جهاتت  کاری انجام نمیثمر میکه کار بی
 را  را  ما نیست.

از خود  تت؛ انتقادا یک ناصحی بوروکراتبنابرین اتااذ یک روش لیبرال 
من ور ماالفت با انواع نمودهای نامطیوب و ه بایه ب و مبارزۀ داخل حزبی

قبل از  ن که بتواننه اتختوار شخونه  نشو و  –غیبه بر اختال ات در حزب 

 «و اجرا شود. بهبسط یا –رونه  نما کننه  کیش

کخخه بحثی در حزب کیش  کنخخه. وقتیلیبرالیزم در نمود دیگری ه  تجیی می
ها به جر کننه و روزها و شخخبد را ول مییه  عه  زیادی از ر قا کار من   خو می

ه  گیرنکردازنه  یا متعمهانه از همه چیز حزب عیب میترانجام میهای بیو بحث
کننه  همهردی کادرها و در جریان اینگونه مباحثات وحهت حزب را تضخخخعی  می

قهر و قرب کننه  رهبری حزب را بیزننه  انضخباط حزب را تخست میرا به  می
های جنگاور حزبی و دتتگا  برنه و تازمانه  اعتماد حزب را از میان میتخازنمی

 نماینه. در گذشته از این قبیل اتفاقاتمجامع بحث و گفتگو مبهل میه حزبی را ب
های حزبی ما بیش از یته عه روی داد  اتت. همانطور که در بعضخی از تخازمان

 گویه: اتتالین می

قه  به ت  ا تضخخا  اتخخت. این تهمت باتخخ  اینتار انتقاد از خود نیسخخ»
ونه هیاگ«. غریب و ضه بیشویتی اتت»تخت. این انتقاد از خود ا گررکا

با  این دلیله وجه مشترکی با انتقاد از خودی که ما مروج  نی  نهارد. ما ب
کردازی  که اعتبار حزب را از میان ببری   انضخخباط حزب انتقاد از خود نمی

را ضخخخعی  نمایی   مقصخخخود ما باال بردن  را ماتل کنی   رهبری حزب
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 «تت.ا اعتبار حزب  تحتی  انضباط حزبی  و تقویت رهبری حزب

نه. این روش  ا کننه  در اشخخختبا ر قای نوع چهارم ه  که روش مطیق اتااذ می
ای باشخخه.  نها که دارمی –روش تخخوم که باال بیان شخخه  –نقطۀ مقابل لیبرالیزم 

های ناصخخحی  در حزب ریشخخۀ عمیق ه ایهئولوژیداننه کاین روش هسخختنه نمی
توان  نها را با یک ضخخخربت از میان برد. تمام ر قای حزبی  اجتماعی دارنه و نمی

 هجامع هنه که یک نوع ایهئولوژی ناصحی  با در مواقع ماتی   ک  و بیش مستعه
بروز دهنخه.  قط ا رادی ن یر مخارکس  انگیس  لنین و اتخخختالین که  نقهر منز   

ر تواننه از تاثیاتخختوار  و در قبال مطالب  نقهر درتخخت  زیرك و عمیق بودنه  می
تن  لنین یاتتت که دکتر تونا دلیل به همیناین ایهئولوژی ها برکنار باشخنه. 

نخامیخه. تردیخه نیسخخخت که هر یک از ما در کارمان مرتتب « حتی  انقالب»را 
ی خرج نههی   و تمام ر قایه بصهر شخوی . اگر صبر و حوصیه تعۀاشختباهاتی می

دهنه و مرتتب جامعه را بروز می یرا کخه ک  و بیش ایخهئولوژی های غیرکرولتر
 حتی و  برانی – نیستنه ناکذیراصخال  ناباب عناصخر ولی –شخونه اشختباهاتی می

 .شه ناواهه ممتن حزب بنای  نوقت کنی   خاکشیر و خورد

شخخهن تخخت منجر به رانه ا ها ممتننها و خورد و خاکشخخیر کرداینگونه رانهن
قهری خود ر قخایی شخخخود کخه اینگونخه روش مطیق را اتااذ کرد  انه  زیرا  نها 

تواننه از اشخختبا  مصخخون باشخخنه. نیسخختنه  و خودشخخان نمی« حتمای انقالب»
ر کردن عناصخخالمثل  در گذشخخته بعضخخی از ر قا در جریان مبارز  برای منتوب ی

هاتی شخخهنه  دلییش این بود که این روش را اتااذ کرد  ارتجاعی  مرتتب اشخختبا
داننه که در مبارزۀ کننه  ماصخخخوصخخخاً نمیبودنه. ر قایی که این روش اتااذ می

ترین وظیفه  تبهیل ا راد بشخخخر  به ا راد ترین و مشخخختلباخا ر کمونیزم  بزرگ
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اننه که هازخودگذشخختۀ جامعۀ کمونیسخختی اتخخت. اگر  نها این نتته را بهاننه  اگر ب
تواننه در جریان  والنی مبارزۀ   بهیه  و تربیت شان می هایا راد با تمام ضخع 

های بسیار متمهنی بهل گردنه  چرا نبایه اعضایی را که به شخونه و به کمونیسخت
حزب کیوتخخختخه انخه  ولی هنوز بقایای ایهئولوژی جامعۀ قهی  ک  و بیش در  نها 

 باقیست  تربیت و اصال  کننه؟

عاً  اصال  و  موزش اینگونه ا راد  مستیزم  موزش و تربیت دور و دراز و کرصبر  ب
حال اگر در مقابل این وظیفه  تت. با اینا و حوصخیه اتخت. این وظیفۀ مشختیی

توانی  دشوار و کوچک اکرا  داشته باشی   و در برابر  ن کا کس کشی   چگونه می
تابقه و ای  که وظیفۀ بی  گر تهاز تغییر جهان و بشخریت دم بزنی ؟ چون تصخمی

کرشور تغییر جهان و بشریت را تقبل کنی  و در برابر  ن کا کس نتشی   دیگر چه 
حزب که به  یرا مرعوب کنه؟ اعضخخا توانه ماوظیفۀ کرشخخوری در جهان امروز می

نه  از هیچ مشخختل و تخخاتی ا بینی کمونیسخختی معتقه یسخخفه زنهگی و جهان
داننه که تخخخر حوادا جهان  کیچ در کیچ و تو در حال می ترتخخنه  و در عیننمی

 کننه  هنوز با ترشت کرشور  کیچ در کیچتوتت. ر قایی که روش مطیق اتااذ می
ه از ها بترتنه  باواهنو تو در توی مقصخه کمونیزم  شخنا نیسختنه. اگر از دشواری

و  را خوردرا  مسخختقی  بگذرنه  باواهنه با یک ضخخربت تمام نمود های نامطیوب 
خاکشیر کننه  و با یک جست به دنیای ایه ل خود  رود  ینه  محققاً  ب در غربال 

شخخونه  اعتماد خود را به غربال کردن  بهبین و دلسخخرد میه کننه. کس از  ب بمی
دهنخه و بخخهین ترتیخخب جوهر ایخخهئولوژی  ینخهۀ مقصخخخه کمونیزم از دتخخخت می

اتت که هنوز در حزب ما  شمار   شود. جای تست شخان  شختار می غیرکرولتری
 که ک  و بیش این روش را دارنه  ک  نیست. کسانی
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عیت لزوم مبارزۀ داخل حزبی اینسخت که در جریان رشه حزب و مبارزۀ کرولتاریا  
 یخه؛ در چنین مواقع غیبه بر اختال ات و حل اختالف اصخخخولی در حزب کیش می

صل  باا ر این ههف مبارزۀ یا  قط با جنگ باا ر این اصل یا  ن ا»تناقضخات 
 ن ههف مبارزۀ  باا ر این شخیوۀ مبارزۀ یا  ن شخیوۀ مبارزۀ  برای وصول به  ن 

جهت الزم  اینه تخت مصالحه تودی نهارد. مبارزۀ داخل حزبی با ممتن« ههف
ایل که مس عبارت دیگر  وقتیه نیسخت که ما عاشخق مبارزۀ یا احتجاج هستی . ب

کذیر نگشخخت  بهون حل  نها جز از  ریق مبارزۀ امتان وارد مرحیۀ اصخخولی شخخه و
مبارزۀ داخل حزبی متوتخخل شخخوی . معنی این حرف ه تردیه  برای حل  نها بایه ب

الب های جاری و مط یه مربوط به تخیاتت نسخت که بایه با تمام ن ریات متنازع
 ایمبخارزۀ داخخل حزبی کرهیاهو و بهون مصخخخالحه و لجوجانهه کخامال عمیی  بخ

 بپردازی . 

 گویه:ر یق اتتالین می

توانی  و بایه با ماالفین داخل حزبی خود در مورد مسایل مربوط ما می»
به تخخیاتخخت جاری  مسخخاییی که دارای خصخخیت عمیی هسخختنه  به انواع 

 «ماتی  توا ق کنی .

 کنه و اختال ات اصخخولی در حزب کیشوقتیته ایهئولوژی اکورتونیسخختی بروز می
ه بخا اینگونه اصخخخول خطا و اکورتونیزم مبارزۀ کنی  و  نها را مغیوب  یخه  بخایخمی

تازی . مفهوم این حرف  ن نیست که وقتی اختالف اصولی و اکورتونیزم در حزب 
ر قا را که صخخر اً جنبه  عقایهخیال خود و عمهاً بعضخخی اختال ات ه وجود نهارد  ب

بگیری  و عمهًا بعضی  «اختالف اصخولی»عمیی دارد  بزرگ کنی   و  ن را بجای 
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مبارزۀ داخل حزبی « ههف»کنی   و « شخختار»  «اکورتونیسخخت»از ر قا را بعنوان 
کنی  که کار حزب  رشخخخه حزب و کیروزی مبارزۀ انقالبی قرار دهی . ما باور نمی

 ور اعجاز میز ه ب« هاههف» شخخخانهن بر این تخخخادگی از را   تشه کرولتاری ب
مبارزۀ داخل حزبی جهی نام نهارد  بیته تمسخخخار  تحقق یخابخه. البته  این عمل 

العاد  اتخخت نه مبارزۀ داخل حزبی؛ دارای ماهیت  وق بازی کودکانهتخخت. ا حزب
 تت.ا خطرناکی

انتقاد عینی و حتی تنبیه تشتیالتی ر قایی که مرتتب اشتباهات اصولی شه  انه  
اع نه  و اقنابسخخخایهئولوژی اکورتونیسخخختی نشخخخان داد  انه  کنبه در گوش خود چ

بر ن  در خطاهای خود لجاج  انخه  انتقاد حزب را نهیه  گر ته انه و عالو نشخخخه 
ای هجا کشخانه  انه که با تیاتت ن شخقی را به انه  کار خودتخری و کیهورزیه 

تب تت. ولی ر قایی که مرتا کننه یا دو تر  بارکن هستنه  الزممی  حزبی مبارز
کننه  و کس از مباحثه و متقاعه تباهات خود اصرار نمیاشتبا  شه  انه  ولی در اش

ان ش ن رهای تابقشان را اصال  کننه و نقطه نه که اشتباهاتا شخهن  عالقمنه
انه در غرضانهیشنه و بیکه با  رامش به اشتباهات خود می را رها نماینه  یا وقتی

 شونه. و نبایه تنبیهکننه  نبایه مورد حمیه قرار گیرنه بارۀ  نها با ر قا بحث می

در اجرای انتقاد از خود و مبارزۀ داخل حزبی  ما معتقه نیسخخختی  که هر قهر قیا ه 
تت  همانین معتقه نیستی  که هر قهر عهۀ ر قای مجازات ا تر باشه بهترعبوس

ترین ههف انتقاد از خود و مبارزۀ داخل حزبی شخه  بیشختر باشه بهتر اتت. عالی
  صحیتتخت که مرتتب اشختبا  شخه  انه  ا وزش ر قاییثر حزب و  مو موزش م

تخت. اگر این مقصود بجای حمیه به ر قا  با بحث  رام و ا خطاها و تحتی  حزب
 کار ممتن باشه  البته چه بهتر. با این اقناع و انتقاد  قابل حصخول باشخه  اگر این
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گفته  ای  که ا رادی  شخختارانهرت شخخنیه های گذشخخته در حزب بهحال در دور 
باشنه اینگونه  رامش و همهردی داخل حزبی که ناشی از  قهان اختال ات اصولی 

گوینه  رامش داخل اتخخت  مسخختحسخخن و الزمسخخت. بعضخخی ا راد ظاهراً ابیه  می
مشخخی حزب ه  باشخخه به حزبی  حتی اگر نتیجه وحهت در زمینه اصخخول و خط

توانی  تا نام خود را یاتخخخت  و  قط با ایجاد مبارزۀ داخیی بر تخخخر هیچ و کو  م
راد تقریباً هیاوجه بیشویک نیستنه  ا ه بگذاری . البته اینگونه ا راد ب« بیشخویک»

را غصب کرد  « بیشویک»هسختنه که عنوان  19هاییکاریریسختناکذیر و اصخال 
 انه.

تخت. اینسخخت جواب به این تخخسال ا های چهارگانۀ  وق غیطل  روشیبه این دال
و نمودهای نامطیوب در حزب  چه روشخخی بایه داشته  قایصنکه در قبال خطاها  

های داخل و خارج حزب  خواهی  از را  مبارزۀ با زشتیالحقیقت  ما میباشی .  ی
جهان و بشریت در عین حال حزب و خودمان را تغییر دهی . مبارزۀ داخل حزبی  

خارج  تخخخت. در جریان مباررزۀ  بقاتیا انعتخاس مبخارزۀ  بقاتی در خارج حزب
کنه  و در شخود  نشو و نما میمی  بهیه  حزب – ایتود  انقالبی ۀمبارز –حزب 
 وحهت و همهردی حزبی داخل ۀتازد؛ در جریان مبارزحال خود را اتتوار میعین

 موثراً و صخخحیحاً من ماً  را ایتود  انقالبی ۀمبارز بتوانه تا  ورد می دتخخته ب
 .کنه رهبری

لیبرال نسخخبت به اشخختباهات و نقایص گوناگون و نمودهای بنابرین  اتااذ روش 
 مافی حزبی  داخل ۀنخامطیوب در حزب انتار اختال ات اصخخخولی گریز از مبارز

                                           
19 Careerist 
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 زیرا تت ا دشمن نفعه ب و غیط کامالً بنهی تره  و حزبی داخل تناقصات کردن
 ما اتخخاتخخی ن ر نقطه با مغایر و  بقاتی ۀمبارز رشخخه قوانین با مغایر اعمال این
 ی بر تغییر جهان و بشریت از را  مبارز  اتت.مبن

 ۀمبارز – حزب خارج  بقاتی مبارز  از حزبی  داخل ۀبنابرین  جهاکردن مبارز
 طغی ه  کوك و خالی و خشک حرفه ب  ن تبهیل و –ای وتخیع   تود  انقالبی

یه   بهتوانه نمی شود  جها وتیع هایتود  انقالبی مبارز  از حزب اگر زیرا تخت ا
 شود  رشه کنه و اتتوار گردد. 

یی ر قا هب نسبت مطیق روش اتااذ –انتهای دیگر ه با اینحال  کشخیهن مطیب ب
 ناکذیر نیسخختنه  اجرای ماشخخینیو اشخختباهاتی دارنه  ولی کامالً اصخخال  نقایصکه 

 لطمه حزبه ب زیرا نیسخخت؛ صخخحی  ه   ن خیالی ایجاد یا حزبی داخل ۀمبارز
حزب حمیه کنه؛ و مغایر با قوانین رشه ه دهه که بمی امتان دشخمنه ب و زنهمی

محض اینته ر قای شخخرا تمنه حزبی مرتتب اشخختباهاتی ه تخخت. نبایه با حزب
شخهنه  با  نها قطع ارتباط کنی . بایه مترصخه باشی  که با روش معقول و دوتتانه 

خراج و تا وقتی که ا نها حمیه کنی  ه شخخخان نمایی . نبایه در انت ار عموم ب بهیه 
 شان کنی .  نها از حزب لزوم قطعی کیها نترد  اتت  نبایه اخراج

با اینته هنوز بعضی خطاها و نقایص و بعضی نمودهای نامطیوب منفرد و مارب 
در حزب وجود دارد  با این حال کامالً مطم نی  که در رشخخه نهضخخت زحمت و در 

و بخایخه  قطعاً اینگونه نمودها را خورد و توانی  هخا  میمبخارز  انقالبی بزرگ تود 
 هایشر تکی چین  کمونیست حزب ۀخاکشیر کنی . تاریخ بیش از د  تال گذشت

 کامالً را ما جهان ماتی  کشورهای در زحمت نهضت رشه تاریخ و  ن ۀجانبهمه
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 .اتت تاخته معتقه نتته اینه ب

. تخخختا حزب قالبیان مبارز  الزم و واجب اجزاء از یتی حزبی داخل ۀمبخارز
قخای مخا  نبایه تنها در جریان مبارز  خارج از حزب   بهیه  و  زمود  ر  بنخابراین 

هه ه   بهیه  و  زمود  جب دو در حزبی داخل ۀشخخونه  بیته بایه در جریان مبارز
این نتته را تشخخخایص  کامالً هنوز ما ر قای از زیادی ۀگردنخه. بخااینحال  عه

 کننه. انعتاس اینکرورش و  بهیه  کردن خود اقهام نمی دهنه و از این را  بهنمی
 ر قای بعضی: تتا نمودار زیر هاینمونه در و حزب در اصول از خارج ۀامر مبارز

 ۀمبارز جریان در کرد   کار ارتش در درازی بالنسبه مهت که  نها ماصخوصخاً ما 
ها عهالتیها یا بیییناروا حمالت  متحمل ضهانقالب  با شخهیه و تخات بسخیار

 خلدا ۀانه  در جریان مبارزانه  هرگز شتایت نترد شخه  انه و هرگز نوتان نترد 
التی  حتی یک عهبی یک حمیه  یک انتقاد  یک تحمل تاب زحمته بخ حزبی

نه  داننه و هرکسی هرچیزی بگویه  ن را مربوط باود میا کیمه را دارنه. شختاك
ه به شونه. ر قا  باینهایت دلسخخرد میکننه و بیمناتخبت شختایت می به همینو 

 این نمود توجه کنی .

بایه بگویی  که اینها بطور کیی ر قای بسخخیار خوبی هسخختنه زیرا مصخخخممانه  با 
های ضخخخهانقالب جنگیه  و حزب را مادر مهربان خود دانسخخخته انه. کس از جنگ

یق  که با تشو راوان با ضهانقالب و مراجعه به  غوش مادر کبیر خود انت ار دارنه 
ه بایه عهالتی  بیعی اتت کتسخیی و مهربانی روبرو شونه  نه با حمیه  انتقاد و بی
یا کاماًل  انهحساب نیاورد ه چنینی انت اراتی داشخته باشنه. با این حال  ناه که ب

گوناگون در حزب  نقایصانه  اینسخخت که چون هنوز خطاها و حسخخاب نیاورد ه ب
ه مبارزۀ داخل حزبی  با شرکت تمام ر قا انجام شود. در تخت کا وجود دارد  الزم
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مبخارزۀ داخخل حزبی هر کس با انتقادات حمالت صخخخحی  یا ناصخخخحی  حتی با 
ن ناکذیر حزبی  در جریاشخخخود  این یک نمود اجتنابعهالتی و تحقیر روبرو میبی

ه  ورن حسخخخاب نمیه تخخخت. با این حال  این ر قا این نتته را با مبخارزۀ  بقاتی
تی و کننه و احساس بهباشونه  تعجب مینتیجه  وقتیته با این نمود روبرو میدر

 نماینه.وان میادلسردی  ر

 رف ر قای ما بایه تعی کننه که با ر قای مناتبت  من معتقهم از یک به همین
دیگر گرم بگیرنه؛ با  نها صخمیمی و مهربان باشخنه  احسخاتات  نها را با تذکرات 

ها های تنه به  ندار نتننه  گوشخخخه و کنایهجهت جریحهخود و بیو بی میز خیانت
که  جا بپردازنه. کسخخانی راانتقاد بیه نزننه  و ماصخخوصخخاً نبایه کشخخت تخخر ر قا  ب

غیطی  هر کاره کننه و بنه و در اشتباهات خود اصرار میا شخقاتختثنائاً خییی کیه
  بایه شودکه مرتتب اشتبا  می ور کیی ر قایی را ه زننه  و بدر حزب دتخت می

. مفیه  نصحیت و انتقاد کنی  و شیو  معقوله حضخور و با صخراحت و صمیمیت ب
ه دهی . بای تخت که ما  ماصخوصاً ر قای مس ول بایه مورد توجه قرارا این کاری
اگر با چاقوی تیزی دریه  »المثل قهی  چینی را باا ر داشخخخته باشخخخی : ضخخخرب

ه  ولی نفرتی که بر اثر  عنه ایجاد شه  هرگز باشیه  شخود  درمان خواهه شمی
تخخه  خود برای مبارزۀ داخل حزبی  ماد  ه از  رف دیگر  ر قا بایه ب« شخخود.نمی

رج خه ها جرأت بعهالتیشخخونه و در برابر انتقادات  حمالت یا تخخوءتفاهمات و بی
شخخایعات  ها و کچدهنه. ماصخخوصخخاً از انتقادات نابجا و ناصخخحی  دیگران و کچ

خشخمگین نشونه. عالو  بر انتقاد رتمی و متقابل که میان ر قا در تازمان حزبی 
ورت توانی  در صتت  میا که ایهئولوژی و ر تار ما صحی  تت  تا وقتیا معمول

لزوم توضخخیحاتی در جواب انتقادات نابجا و تخخوءتفاهمات دیگران بههی   اگر این 
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. بایه خواهنه بگوینهتت بگذری  هر چه می ایه  اتت  بهتر اگونه توضخیحات بی
رش کیست که کشت ت»المثل قهی  دیگر چینی را ه  باا ر بسپاری : دو ضرب

ان وقتیته  و »  «زنهزننه و کیسخت که کشخت تر دیگران حرف نمیحرف نمی
ه هیاتس نیست ک« شود با  رامش خا ر توی قایق ماهیگری بنشین.شروع می
 رف بایه تاب تحمل هرگونه ایراد را  ایراد نگیرنه. از یک جهتی  بر اوه دیگران ب

داشخته باشخی  و وارد مبارزات خارج از اصخول نشخوی   از  رف دیگر بایه همیشه 
 هشیار باشی  و ایهئولوژی و ر تار خودمان را  زمون کنی .

ود تذکرات خبا جهت احسخاتخات تخخایر ر قا را خود و بیعبارت دیگر  نبایه بیه ب
 دار کنی   بیته بایه بتوانی  در برابر هرگونه تذکر دیگران تاب بیاوری .جریحه

ها اصخخخولی در حزب ماالفی . چون این جر و بحثمخا اصخخخوالً بخا مباحثات غیر
 «تتا غیراصولی»برای حزب مضر و ناتودمنه اتت. چون « غیراصخولی اتخت»

ط که که غی گویه و کسیدر مبارزات خارج از اصخول  دنبال کسی که صحی  می
که بهتت نبایه گشت  زیرا اینگونه چیزها را  تت کسیا که خوب گویه کسیمی
 اصولی ماالفی  و از ر قاییما اصوالً با این نوع مبارزۀ غیرتوان کشخ  کرد. نمی

سایل مه چون و چرا متوق  شونه و ب کنی  که بیانه  یب میکه بشن اقهام کرد 
ت که بایه در مورد مباحثات غیراصولی داشته تا اصخولی باز گردنه. این تخیاتتی

باشخی . اگر باوجود منع حزب  و ماالفت ما  باز ه  مباحثات غیراصولی وارد شه  
یا اگر بسخیاری مسخایل غیراصخولی  در بعضخی مبارزات اصولی وارد شه  چه بایه 
بتنی ؟ اگر مسخایل غیراصولی را بر ما تحمیل کردنه و ما وارد  ن شهی  چه بایه 

 بتنی ؟
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در چنین مواقع  بایه توجه خود را روی مسخخخایل اصخخخولی متمرکز کنی  نه روی 
 الذکر با مباحثات غیراصولیهای  وقمسخایل غیراصخولی؛ بایه جهاً  بق تیاتت

ام  مباحثات غیراصخولی کشخخانه  شوی  با اتتحته مقابیه کنی   بایه بهون اینته ب
کاتخخخخ بههی . بایه برای مقابیه با « طغی»ن ر خود را دنبخال نمایی . نبایه نقطخه

تتیه کنی . برای بعضی از ر قای ما این کار « صخحی » ماً بهیدیگران  دا« غیط»
 کردن و کرورش خود بپردازی .خییی  تان نیست  بنابرین بایه به  بهیه 

خالصخه  ههف کرورش ایهئولوژیک  اصخواًل  اینست که اعضاء حزب و کادرهای 
 ای بشوی .رو و نمونهو ادار  منز   کیش

 بایه بتار های زیر بپردازی :

ی و ن ر اتخختوار حزبلنینزم و کراتیک انقالب نقطه –از را  مطالعه مارکسخخیزم  -1
  بقاتی خود را بسازی .

یهئولوژی و ر تار خود را بسخخخنجی   تمام ن رایات خطا را تصخخخحی  کنی  و ا -۷
اتخختوار   نقطه ن ر بینی کمونیسخختی وبراتخخاس  یسخخفه کمونیسخختی حیات  جهان

 مسایل و ر قا را مورد ن ر قرار دهی .

های خطا در حزب  ماصخخخوصخخخاً  نها که به بایه در مبارز  با انواع ایهئولوژی -۹
 زننه  همیشه روش مناتبی اتااذ کنی .مبارزۀ انقالبی لطمه می

 هایا دیهگبایه بیخان و ر تخار خود را از ن ر ایخهئولوژی  دقیقخا کنترل کنی .  -٩
یل تت  با تحصا هایی را که به مبارزۀ انقالبی مربوطها و  عالیت  نطقیاتخیتخ

 و   بهترعالریک نقطه ن ر اتتوار و با وصل به اصول  ماصوصاً کنترل نمایی . ب
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تخت که حتی به بسخیاری خورد  ریزهای خود  زنهگی  ر تار خصخوصی و غیر ( ا
سخخایل اصخخولی و مسایل مه  اتختثنای مه توجه کنی . ولی در مورد تخایر ر قا  ب

ریزها خشخااش بگذاری . نبایه تعی کنی  که میان خورد ه تخیاتخی  نبایه مته ب
 خطایی بجویی .

تخت مفهموم کرورش ایهئولوژیک اتخخاتخخی اعضاء حزب ا عقیه  من اینه ر قا! ب
 کمونیست.
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 خصلت طبقاتی انسان

تشخختیل در یک جامعۀ  بقاتی  خصخخیت  بقاتی انسخخان  تخخرشخخت و ذات او را 
های یک  بقه عنوان انسخخانه دهه. در یک جامعۀ  بقاتی تمام ا راد بشخخر  بمی

یت کننهۀ خصخخخرین اوضخخخاع  بقاتی انسخخخان  تعیینبکننه. بناخخا  زنهگی می
ر همانطواجتماعی اوتخخت. همانطور که وضخخع  بقاتی ا راد با یتهیگر  رق دارد. 

 1۱منسیوس  کائوتز و هسونتزه   رق دارد. در گذشته ه  خصیت اجتماعی  نها با
ای جهبهون اینته نتی« تخرشخت انسانی یا خوب اتت یا به»گفتنه: و دیگران می

دتخخت  ورنه. عیت این بود که اختال ات  بقاتی را خصخخیت اجتماعی انسخخان ه ب
گر تنه. در یک جامعۀ  بقاتی  ن ریات ا راد  کردنخه یا  ن را نادیه  میدرك نمی

داننه  .  ناخه را کخه اتخخختثمارگران خوب میتخخختا دربخارۀ خوب و بخه ماتی 
کننه و بالعتس.  بعاً  بحث دربارۀ خوب و به ترشت گان به تیقی میاتتثمارشه 

 ایه  اتخخخت. همانطور  اگر انسخخخانی  بهون در ن ر گر تن مناتخخخبات  بقات  بی
   توانی  دربارۀ خوب و به ا راد قضاوت کنیری نهاشته باشی   نمین ر کرولتنقطه

 تت. ا و قضاوت دربارۀ روحیه حزبی  نها  از اینه  تات تر

دیگر اگر  عبارته شود  بخصیت  بقاتی انسان  بوتییۀ وضع  بقاتی او معین می
گرو  معینی از ا راد مهت درازی وضخع  بقاتی معینی داشخخته باشنه   یعنی وضع 

ه تخخبک معینی تولیه های دراز بمعینی در تولیه اجتماعی داشخخته باشخخنه( و مهت

                                           
1۱ Kauze و Hsuntzi هستنه شو تیسیۀ تیطنت  خر دورۀ در کنفوتیوس  متتب برجستۀ مهرتین از تن ته هر 
 انسانی تترش که بود معتقه منسیوس. دارنه ماتی  ن ریات انسانی ترشت دربارۀ  نها(. میالد از قبل 11۷9 – ۷99 

 در سانیان ترشت که گفتمی کائوتز و اتت به انسانی تخرشخت که داشخت اعتقاد هسختونتز. اتخت بود  خوب قبالً
 .اتت تغییر معرن
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کرد   زیسخته و مبارزۀ کرد  باشخنه  دارای اتیوب خا  زنهگی  منا ع  مطالبات  
های ن رها  رتوم و مناتبات خا  با گرو ها  ن ریات  عادات  نقطهکسیتولوژی

های مردم دیگر مردم وغیر  خواهنخه شخخخه. تمخام اینها  با  ناه که در برابر گرو 
نی ها  یعیب خصخخال مشخخاصخخۀ انساندارنه  متفاوت یا متناقض اتخت. بهین ترت

 شود.خصیت خا   بقاتی  نها  ایجاد می

 عادات های  بقات ماتی  جامعه  منا ع مطالبات  ن ریات وهمانطور که انسخخان
مقابیۀ  نها با مواضخخخع جامعه و تاریخ   وجه وتنحوۀ ماتی  دارنخه  همخانطور ه  

وانین ات حاکمه قتت.  بقا عییهذا  متفاوتماننه تیاتت  اقتصاد   رهنگ و قس
کننه. در ن رهای خود تن ی  میهخا را  بق منخا ع  مطالبات و نقطهو دتخخختگخا 

های تیاتی  اقتصادی و  رهنگی جامعه به  ن دتته  بقات نتیجه  تمام دتتگا 
 گردد.شود  و از خصیت  بقاتی انباشته میحاکمه مبهل می

های اجتماعی های دتخختگا ها  ر تاردر یک جامعۀ  بقاتی  تمام ن ریات  تراوش
های انسانی  انباشته از خصیت  بقاتی اتت  و منا ع و مطالبات  بقات و دکترین

ار ها و ر تها  ن ریات  تراوشکنخه. از روی مطالبات  دکترینمعین را منعتس می
 ببری .توانی  به خصال  بقاتی ماتی   نها کیها میانسان

رزی  بیعی و صخخنعت دتخختی  مبانی جامعۀ المثل  شخیوۀ تولیه اقتصخخاد کشخخاو ی
ودال مازاد زحمت دهقانان را اتخختثمار ی یودالی اتخخت. در چنین تولیه  خهاونهان  

ل یوتا عنوانه ۀ زمین و تخه  مالتانه  برکننه؛ بیته به اجاکننه؛  نها کار نمیمی
ه و چنگ  ورنه خواهه زمین بیشخختر بشخخان می معیشخخت تتیه دارنه. بنابرین دل

  کننه که بیشتر اجارۀ زمین بپردازنهمالک  ن باشنه. از دهقانان  یب می ابهابهاال
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بیشخخخترین تن بخه بیتاری بههنه  حق اجحاف و اتخخختثمار را برای  نها  عادالنه 
ترتیب به تخختسخخیونالیزم  یودالی  نها  به بیع دیگران از  رف  نها  شخخمرنه  بهین

ص یخصا اتخختچنین ان دهنه. ا راط  تنبیی تختمگری و موقع اجتماعی  نها میه
 ودال.یمشاصۀ  بقۀ  

گونه تت. در اینا داریشخیوۀ تولیه ماشخینی در صنعت جهیه مبنای جامعۀ ترمایه
ل برای اتخختثمار کار اضخخا ی یل تولیه و تمام وتخخایتولیه  بورژوازی مالک وتخخا

اد تت که کارگران ایجا کرولتاریاتخت. معیشخت بورژوازی بسخته به ارزش اضا ی
نین اوضخخخاع و احوال  بورژواهخا هوادار خریه و  روش  زاد کاال و کننخه. در چمی

ل اقتصخخادی برای از بین بردن رقباء و ینیروی کار و رقابت  زاد هسخختنه. از وتخخا
 کننه.ایجاد انحصار اقتصادی و تیاتی اتتفاد  می

شخخان غیر قابل نقض اتخخت و از کارگران  نه که مالتیت خصخخوصخخیا  نها مهعی
مقهار بیشخختر   با تخخاعات کار بیشخختر و ه ار اضخخا ی خود را بکننه که کتقاضخخا می

تسریع در کار( و کیفیت بهتر  ابراز مهارت بهتر و بیشتر( در قبال مزد کمتر تحول 
کننه که حق ثروتمنهشهن و انحصار ثروت جامعه را  بههنه. از کارگران تقاضا می

یت یبی  ا راط و خص برای  نها عادالنه بشخمرنه  بهین ترتیب به رقابت  انحصار
ص مشاصۀ یتخت خصخاا متمرکز و ماشخینی تخازمان  نها  میهان بههنه. چنین

 بورژوازی.

ل شخخته زمین بود  و به های دراز وابسخخته ببه دهقانان توجه کنی   دهقانان مهت
کراکنه   مسختقل  تخاد   مستغنی و با همهردی متقابل ماتصر  در تولیه شرکت 

تت و بار اجار  و بیگاری بر شانۀ ا و انفرادی د اداشخته انه. اتیوب زنهگی  نها ت
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  کاریترتیب  در میان  نها زمینه برای اهمال محا  ه ورنه. بهین نها  شخخخار می
بینی مبنی بر مالتیت خصخخوصخخی   غیان بر ضه مانهگی  جهان تری  عقبکوته

تت ا عییهذا  ماد  اتت. چنینودال و مطالبۀ تسخاوی تخیاتی و قسیخهاونهان  
 مشاصه دهقانان.ص یخصا

 کرولترها در صخنایع بزرگ متمرکز شه  انه و با تقسی  دقیق کار به تولیه مشغول
ها و بسخختگی متقابل بر تمام اعمال  نها حتومت دارد؛  نها کارگران نه؛ ماشخخینا

 روشخنه و صخاحب هیاگونه وتییۀ بگیری هسختنه که نیروی کار خود را میمزد
منا ع  شان تتیه دارنه و عنوان وتییۀ معیشته بتولیه نیسختنه؛  نها به مزد خود  

نۀ کنه. بهینجهت  زمیشخان با منا ع تخایر زحمتتشان تصادم کیها نمی اتخاتخی
ی بین یبی  جهانخواهی و انضباطهمهردی بزرگ  همتاری متقابل  حس تازمان

مترقی و مطالبه مالتیت عمومی ثروت   غیان بر ضه اتتثمارگران  مبارزۀ جویی  
 تت.ا وغیر  میان  نها  راه ترتاتی 

گذارنه  دهنه و تحت  شار میتمام  بقات اتتثمارگر  اتتثمارشهگان را  ریب می
نگنه و جاضا ی اتتثمارشهگان  میاضخا ی یا ارزش و بین خودشخان باا ر تولیه

ورنه.  وجود میه ها و غارت متقابل را بگری   شخخار بر انسخخانبهین ترتیب  حییه
خ  بوتخخییۀ  بقات اتخختثمارگری ایجاد شخخه که بر تخخر های تاریبسخیاری از جنگ

با ه   –که نتیجه کار اتتثمارشهگان بود  –تقسی  تولیه اضا ی و ارزش اضا ی 
 جنگیهنه.می

وجه مشترك تمام اتتثمارکننهگان اینست که خوشباتی خود را براتاس بهباتی 
ایمال ا ککننه؛ خوشخباتی تمام بشخریت یا قسخمت اع   ا راد بشر رمردم بنا می
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تخخازنه  باین من ور که برای کننه.  نها را دچار گرتخخنگی  تخخرما  و تحقیر میمی
ت تا یک  رد  یا عهۀ قیییی از مردم امتیاز و خوشحالی خا   راه   ورنه. چنین

 و اتاس اخالقی تمام اتتثمارگران.« احترام»  ع مت و «خصیت ممتاز»مبنای 

ی خواهنه خوشباتتت.  نها میا معتوسها قضیه در مورد کرولتاریا و کمونیسخت
خود را بر اتخخاس شخخرکت در خوشخخباتی دیگران بنا کننه. در مبارزۀ برای  زادی 

خواهنه خودشخخان را  زاد کننه و های وتخخیع مردم کارگر و تمام بشخخریت  میتود 
تخخت مبنای خصخخیت ا امتیازات خاصخخۀ عهۀ قیییی از مردم را از میان ببرنه. چنین

 ها.رام و اخالق کمونیستممتاز ما ع مت  احت

ها در یک جامعۀ  بقاتی. مشخاصۀ  بقات ماتیفۀ انسان خصخایصتخت ا چنین
های دراز در ل مشخخاصخه  بقاتی  در نتیجۀ وضخخع خا  ا رادی که مهتیخصخا

تولیه شخرکت داشخته انه  مناتخبات خاصه تولیهی  نها و نحوۀ خا  زنهگی  نها 
ود و شعت ثانوی ا راد میمشاصه  بی خصخایصشخود. این تهریجاً تشختیل می

 تت.ا این  بیعت  دارای خصیت اجتماعی

ا راد دارای  تت. بنابرین ا  بقاتی خصایصترین تبیور اینگونه روحیۀ حزبی  عالی
ودال  بورژوازی و کرولتاریا یروحیخه حزبی ماتی  هسخخختنخه: روحیه حزبی  بقۀ  

 وغیر .

ذات و منا ع  ترین تبیور خصخخخیخت  بقاتی هخا  عخالیروحیخۀ حزبی کمونیسخخخت
کردن و کرورش یک کمونیست با روحیه حزبی  همان تجهیه کرولتاریاتت.  بهیه 

 گیری ذات اوتت.قالب
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ه ارتقا ترین درجعالیه حزب کمونیسخخت  بایه خصخخیت مترقی متعهد کرولتاریا را ب
گیری کنه و با این دهه. هر کمونیسخت بایه خود را   بق این خصال مجهداً قالب

گیری ذات.  نعه  از اعضخخاء تخخت تجهیه قالبا جهز نمایه. چنینخصخخال عالی م
حزب کمونیسخخت که از صخخفوف کارگران صخخنعتی جها نشخخه  انه  دارای خصخخال 

یاج دارنه. گیری احتغیرکرولتاری هسخختنه و بنابرین  هر چه بیشخختر به تجهیه قالب
ود که بخصخخال کرولتاریا غیرقابل تغییر نیسخخت. در جریان توله و ع مت کرولتاریا 

 –خصخال کرولتاریا شختل گر ت  رشخه یا ت و تخر انجام به کیهایش مارکسیزم 
ه ک ایمنجر شخخه. در جریان تغییر تخخوتخخیالیسخختی در  ینه  و در دور  لنینیزم

ا و ذات بشری ر همًا جامعیشخود  کرولتاریا داتخوتخیالیزم وارد مرحیۀ کمونیزم می
کنه. در جامعۀ تغییر می حال  ذات و خصخخخال خودش دهخه و در همخانتغییر می

ها و همانین خصخخیت  بقاتی بشر از کمونیسختی  امتیازات  بقاتی میان انسخخان
رود تپس  خصیت مشترك بشری  یعنی  بیعت مشترك انسانی بوجود میان می

 تت.ا گیری ذات بشریتیه. این امر  نماینهۀ جریان کامل تجهیه قالب می

ها روحیۀ حزبی و ها و مارکسخخیسخختبا اینحال  در تاریخ جهان   قط کمونیسخخت
حال روحیۀ حزبی و خصخیت  بقاتی تایر مردم و خصخیت  بقاتی خود و در عین

شخخناتخخه.  ن معیول این حقیقت اتخخت که تمام مطالب تاریای و اجتماعی را می
ینًا کنه که این حقیقت را عها را قادر میوضخع خا   بقاتی کرولتاریا  کمونیست

یته ضربت زنه  به. اعالم این حقیقت به کرولتاریا صهمه نمیبشناتنه و اعالم کنن
رای شود و بشان  اش می کنه  زیرا خیانتتخاتی بر  بقات اتختثمارگر وارد می

گیرنه. هیایک از حفم منا ع گرو  قیییی از مردم  در وضخخع دشخخوارتری قرار می
ه و ننکاحزاب و  بقات دیگر به روحیۀ حزبی و خصخخخیت  بقاتی خود اذعان نمی
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یا ما وق  بقه معر ی کننه. در حقیقت  « ما وق حزب»کوشخخخنخه که خود را می
همان انهاز  که « ما وق  بقه»و « ما وق حزب»تخخرایی در بارۀ کشخخت تخخر یاو 

 بقخخات اتخخختثمخخارگر وجود دارنخخه  منخخا ع مسخخختتر وجود دارد. در برابر  بقخخات 
.  بقاتی خود اذعان کننهاتتثمارشه   نها جرأت نهارنه به روحیۀ حزبی و خصیت 

ما وق »و « ما وق حزب»عیخت توهمات و جهل خود  مهمل ه بورژوازی بخخرد 
 کذیرد.را می«  بقه

 خصیت خرد  بورژوازی  اصرار در خیالبا ی  ترس از کراتیک تات و مبارز  اتت.

 کایان
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 نامه:واژه

  بههه عقیه  تغییر درکی کی که کسی  گوناگون=  مُتَیون

 کسنهیه  و نیتو=   ستحسنم

 .کردن تجاوز اعتهال حه از کردن؛ رویزیاد  و تعهی کردن؛ تت =   اجحاف

 .نیازبی توانگر؛ ثروتمنه؛=   مستغنی

 .کردن انگاریتهل و تنبیی و تستی چیزی دربارۀ یا کاری در=   اهمال

 نهفته نهان  مستور  کوشیه   کنهان =   مستتر

 .نمودن ترتاتی کردن؛ تتیز =  لجاج

 .قا ع باشه؛ نهاشته تردیه خود قصه در که کسی کننه ؛جزم=  جازم

 .شه کنه جااز جهاشه ؛=  منتزع

 زرنگ هوشیار  گر حییه=  ارقه

 .کنهکذیر کنه؛می قبول را موع ه و کنه که کسی=  متعم

 

 

 




